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PRZEDMOWA

Niniejsza monografia powstała na bazie artykułów przesłanych na
XXIV Zjazd Termodynamików, który odbył się w dniach
27-30 października 2020.
Zamysłem Komitetu Naukowego i Organizacyjnego tej cyklicznej
konferencji jest umożliwienie wzajemnych kontaktów pomiędzy
specjalistami z obszaru szeroko pojętej termodynamiki. Podstawowym
celem jest wymiana doświadczeń, prezentacja prac badawczych
realizowanych w poszczególnych ośrodkach oraz dyskusja nad nowymi
koncepcjami rozwiązywania problemów cieplnych. Istotną cechą
charakterystyczną Zjazdu Termodynamików jest otwartość na młodych
naukowców, doktorantów i studentów, dla których wydarzenie to jest
platformą do zdobywania doświadczenia oraz nawiązania osobistych
kontaktów, prowadzących do korzyści zarówno w wymiarze rozwoju
indywidualnej kariery zawodowej, jak i rozwoju nauki.
Zakres tematyczny Zjazdu Termodynamików obejmuje zagadnienia
związane z: termodynamiką, wymianą ciepła i masy, przepływem
substancji, spalaniem paliw, konwersją i magazynowaniem energii,
technikami pomiarowymi, metodami obliczeniowymi, maszynami
i urządzeniami cieplnymi oraz z problemami cieplnymi w rożnych
układach i procesach.
Wyrażamy nadzieję, że monografia będzie źródło aktualnej i rzetelnej
wiedzy dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni i Ośrodków
Naukowo-Badawczych.
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Bilans energii noworodka w trakcie leczniczej hipotermii
z wykorzystaniem selektywnego chłodzenia mózgu
– analiza przypadku
[------------][------------]
Dominika BANDOŁA1, Ziemowit OSTROWSKI1, Marek ROJCZYK1,
Wojciech WALAS2, Zenon HALABA3, *Andrzej J. NOWAK1
1)
Pracownia Inżynierii Biomedycznej, Katedra Techniki Cieplnej,
Politechnika Śląska, Gliwice, Polska,
e-mail: ziemowit.ostrowski@polsl.pl, andrzej.j.nowak@polsl.pl
2)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Opole, Polska
3)
Klinika Pediatrii, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska
[------------]
[------------]

STRESZCZENIE
Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna to choroba będąca efektem niedotlenienia
okołoporodowego, spowodowana przerwą w przepływie lub zbyt małym przepływem
krwi przez mózg. W krajach rozwiniętych dotyka to 1-2 na każde 1000 nowonarodzonych
w prawidłowym terminie dzieci oraz aż do 75 dzieci na 1000 urodzeń w krajach
rozwijających się.
W pracy zaprezentowano bilans energii noworodka poddanego leczniczej hipotermii przy
użyciu selektywnego chłodzenia mózgu z wykorzystaniem czepka chłodzącego
zasilanego wodą. Zaprezentowano wybrane przebiegi czasowe mierzonych podczas
terapii strumieni ciepła: (i) odbieranego w czepku oraz (ii) oszacowanych na podstawie
mierzonych parametrów fizjologicznych (np. temperatury skóry i temperatury głębokiej)
oraz parametrów środowiska zewnętrznego strumieni ciepła: wymienianego na drodze
konwekcji, promieniowania, parowania z powierzchni skóry oraz poprzez oddychanie.
Prowadzone badania są ukierunkowane na znalezienie predyktorów, które mogą pomóc
w ocenie stopnia uszkodzenia mózgu i w rokowaniu. W tym celu zaproponowano
wykorzystanie nieinwazyjnej metody oceny termogenezy noworodków po niedotlenieniu.

Słowa kluczowe:

bilans energii , hipotermia lecznicza, chłodzenie mózgu, noworodek;
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1. WSTĘP

Pomimo ciągłego rozwoju opieki okołoporodowej noworodków encefalopatia
niedotlenieniowo-niedokrwienna (ang. Hypoxic Ischaemic Encephalopathy - HIE) jest
najczęstszą przyczyną uszkodzeń neurologicznych u dzieci, dotykająca ok. 15 na 10 000
żywych urodzeń [1]. Niedotlenienie okołoporodowe (ang. perinatal asphyxia - PA) jest
zaś trzecią najczęstszą przyczyną śmierci noworodków [2]. Hipotermia lecznicza (ang.
therapeutic hypothermia - TH) jest skuteczną metodą ochrony mózgu przed negatywnymi
efektami niedokrwienia i niedotlenienia [3-6]. W przypadku dzieci wykonuje się
wyłącznie zabiegi hipotermii indukowanej zewnętrznie, tj. chłodzenie całego ciała lub
selektywne chłodzenie mózgu. Oceny stopnia uszkodzenia mózgu i rokowania dokonuje
się na podstawie analizy wielu czynników, m.in. wg skali Apgar, stanu neurologicznego
w czasie terapii lub analizę markerów biochemicznych.
Zarówno ze strony fizjologii jak i patologii, stan termiczny tkanek noworodka jest
wynikiem działania ludzkiego systemu termoregulacji, przemian metabolicznych (w tym
termogenezy) oraz oddziaływania z otoczeniem (inkubatory otwarte i zamknięte).
Związek pomiędzy produkcją ciepła metabolicznego a istotnością uszkodzeń systemu
nerwowego w wyniku HIE został wykazany dla przypadków zatrzymania akcji serca
u osób dorosłych [7,8]. Do oceny produkcji ciepła metabolicznego w ww. badaniu
wykorzystano temperaturę wody chłodzącej ciało wymaganą do wprowadzenia pacjenta
w stan hipotermii. Podobne wyniki uzyskano w przypadku noworodków [9]. Należy
jednak podkreślić że w badaniach tych analizowano wyłącznie proces chłodzenia,
pomijając inne, również istotne, aspekty wymiany ciepła organizmu noworodka.
Celem pracy jest zaprezentowanie propozycji nowej, nieinwazyjnej, metody oceny
termogenezy noworodków z HIE poddanych TH (hipotermii leczniczej). Produkcja ciepła
metabolicznego, odniesiona do masy noworodka lub powierzchni skóry, jest obliczana na
podstawie bilansu energii przy wykorzystaniu nieinwazyjnych pomiarów cieplnych,
w tym procesu chłodzenia. Zaprezentowane wyniki selektywnego chłodzenia głowy
oparte są na pomiarach przeprowadzonych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Dzieci i Noworodków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu (Zgody
Komisji Bioetycznej przy Izbie Lekarskiej w Opolu nr 271/2018 i 272/2018).
Przedstawiona analiza przypadków pochodzących z wstępnych badań ma na celu
zaprezentowanie przykładowych wyników pomiarów oraz przetestowanie i ocenę
potencjału aplikacyjnego zaproponowanej metody.

2. METODOLOGIA
2.1. Bilans energii noworodka poddanego hipotermii leczniczej
Uwzględniając fakt, że noworodek poddany hipotermii leczniczej jest poddany
analgosedacji oraz wentylacji mechanicznej, przyjmuje się, że praca mięśni jest
pomijalna. Stąd bilans energii dla noworodka, sporządzony narastająco w czasie, można
zapisać jako [10,11]:
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𝑄̇𝑚 (𝜏𝑘 − 𝜏𝑝 ) = ∑ 𝑄̇𝑚 Δ𝜏𝑛 = 𝑈𝜏𝑘 − 𝑈𝜏𝑝 + ∑ 𝑄̇𝑠𝑘 Δ𝜏𝑛 + ∑ 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 Δ𝜏𝑛
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𝑛=1

(1a)

𝑛=1

𝑁

𝑁

𝑛=1

𝑛=1

1
1
+
∑ 𝑄̇𝑠𝑘 Δ𝜏𝑛 +
∑ 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 Δ𝜏𝑛
𝜏𝑘 − 𝜏𝑝
𝜏𝑘 − 𝜏𝑝

(1b)

Gdzie: 𝑄̇𝑚 - strumień ciepła metabolicznego, W, 𝑄̇𝑠𝑘 - strumień ciepła wymienianego
przez skórę, W, 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 - strumień ciepła wymieniany podczas oddychania. Energię
wewnętrzną ciała 𝑈 wyznacza się oddzielnie dla dwóch stref tkanek: wnętrza ciała
𝑈𝑗 (jądro) oraz powłoki 𝑈𝑠𝑘 (skóra):
𝑈 = 𝑈𝑗 +𝑈𝑠𝑘 = (1 − 𝑎𝑠𝑘 )𝑚𝑐𝑗 𝑇𝑗 + 𝑎𝑠𝑘 𝑚𝑐𝑠𝑘 𝑇𝑠𝑘

(2)

gdzie: 𝑚 – masa ciała noworodka, kg, 𝑐𝑗 , 𝑐𝑠𝑘 - pojemności cieplne właściwe tkanek,
kJkg-1K-1, 𝑎𝑠𝑘 – współczynnik uwzględniający udział krwi dopływającej do strefy
powłoki (skóry), - [10,11].
W celu wyznaczenia uniwersalnego wskaźnika (jako kandydata na predyktora
stosowanego do oceny rokowania dla pacjenta) strumień ciepła metabolicznego
wyznaczony z równania (1) należy odnieść do masy noworodka lub powierzchni jego
skóry.
Podczas terapii hipotermicznej strumień ciepła 𝑄̇𝑐ℎł odbierany z ciała przez czynnik
chłodzący jest dominującą częścią strumienia ciepła 𝑄̇𝑠𝑘 dyssypowanego ze skóry. Stąd
człon ten jest zapisywany razem z pozostałymi członami odpowiedzialnymi za: wymianę
ciepła przez przewodzenie 𝑄̇𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤 , konwekcję 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑤 , promieniowanie 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 oraz
parowanie z powierzchni skóry 𝑄̇𝑝𝑎𝑟 , tj.:
𝑄̇𝑠𝑘 = 𝑄̇𝑐ℎł + 𝑄̇𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤 + 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑤 + 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 + 𝑄̇𝑝𝑎𝑟

(3)

Strumień ciepła przekazywany do medium chłodzącego 𝑄̇𝑐ℎł zależy od różnicy
temperatur Δ𝑇𝑐ℎł na wylocie i wlocie do czepka chłodzącego oraz od strumienia masy
𝑚̇𝑐ℎł (kgs-1), cieczy chłodzącej przepływającej przez czepek. Parametry te są łatwo
mierzalne (nieinwazyjnie), co opisano w sekcji 2.3. Ostatecznie strumień ciepła odbierany
z ciała przez czynnik chłodzący oblicza się:
𝑄̇𝑐ℎł = 𝑚̇ 𝑐ℎł 𝑐𝑤 (𝑇𝑤𝑦𝑙 − 𝑇𝑤𝑙 ) = 𝑚̇ 𝑐ℎł 𝑐𝑤 Δ𝑇𝑐ℎł

(4)

Strumień ciepła przez przewodzenie 𝑄̇𝑝𝑟𝑧𝑒𝑤 (bez uwzględnienia chłodzenia cieczą),
jest zwykle pomijalnie mały. Strumień ciepła przekazywany na drodze konwekcji jest
proporcjonalny do różnicy temperatur skóry i otaczającego powietrza Δ𝑇𝑘𝑜𝑛𝑤 ,
powierzchni skóry 𝐴𝑘𝑜𝑛𝑤 oraz współczynnika wnikania ciepła 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑤 :
𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑤 = 𝐴𝑘𝑜𝑛𝑤 𝛼(𝑇𝑠𝑘 − 𝑇𝑜𝑡 ) = 𝐴𝑘𝑜𝑛𝑤 𝛼Δ𝑇𝑘𝑜𝑛𝑤

(5)

Pole powierzchni skóry 𝐴𝑘𝑜𝑛𝑤 wyznacza się uwzględniając podział skóry na
powierzchnie przypadające najważniejszym częścią ciała, metodzie stosowanej przy
szacowaniu powierzchni oparzeń [12]. Każdej części ciała przypisuje się wtedy
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reprezentatywną dla niej temperaturę. Współczynnik wnikania ciepła dla noworodka w
inkubatorze otwartym wyznaczono wg [13].
Strumień ciepła wymieniany na drodze promieniowania 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 wyznacza się
uwzględniając różnice czwartych potęg temperatur skóry 𝑇𝑠𝑘 i średniej temperatury
radiacyjnej otoczenia 𝑇𝑟𝑎𝑑 . Średnia temperaturę radiacyjną mierzy się przy pomocy tzw.
termometru kulistego (ang. globe thermemeter). Pole powierzchni skóry 𝐴𝑟𝑎𝑑 wyznacza
się podobnie jak w przypadku wymiany ciepła na drodze konwekcji:

𝑄̇𝑟𝑎𝑑 = 𝐴𝑟𝑎𝑑 𝜎𝜀𝑠𝑘 (𝑇𝑠𝑘 4 − 𝑇𝑟𝑎𝑑 4 )

(6)

gdzie: 𝜀𝑠𝑘 – emisyjność skóry, -, 𝜎 – stała Stefana-Boltzmana, W∙m-2∙K-4.
Ostatni człon równania (3) odpowiada za straty ciepła związane z odparowaniem wilgoci
z powierzchni skóry 𝐴𝑝𝑎𝑟 [11,12]:
𝑄̇𝑝𝑎𝑟 = 𝐴𝑝𝑎𝑟 𝛼𝑝𝑎𝑟 𝑤𝛥𝑝

(7)

gdzie: 𝛼𝑝𝑎𝑟 - współczynnik wnikania ciepła przy parowaniu, W∙m ∙Pa-1,
𝑤 – współczynnik zwilżenia skóry, -, Δ𝑝 – różnica ciśnienia cząstkowego pary wodnej
zaraz ponad skórą noworodka oraz w otoczeniu, Pa.
Na strumień ciepła tracony przez oddychanie 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 składają się strumienie ciepła
związane z nasycanie powietrza wilgocią w płucach oraz strumień konwekcyjny.
Strumień 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 jest proporcjonalny do strumienia masowego powietrza do wentylacji 𝑚̇𝑟𝑒𝑠
(kgs-1), oraz różnicy entalpii właściwych Δ𝑖𝑟𝑒𝑠 (Jkg-1 pow. suchego) powietrza
wydychanego i wdychanego:
-2

𝑄̇𝑟𝑒𝑠 = 𝑚̇𝑟𝑒𝑠 (𝑖𝑟𝑒𝑠−𝑤𝑑𝑦 − 𝑖𝑟𝑒𝑠−𝑤𝑑𝑦 ) = 𝑚̇𝑟𝑒𝑠 Δ𝑖𝑟𝑒𝑠

(8)

Podczas wentylacji mechanicznej parametry oddechowe (tj. objętość oddechowa
i częstość oddechowa) są narzucone przez lekarza prowadzącego i kontrolowane przez
aparaturę medyczną (co może zostać zarejestrowane i wykorzystane w obliczeniach).
Dodatkowo, powietrze jest nasycane wilgocią przed podaniem pacjentowi, co w praktyce
oznacza podgrzanie go do temperatury 37oC, która jest wyższa niż temperatura głęboka
ciała noworodka w stanie leczniczej hipotermii, stąd zwykle Δ𝑖𝑟𝑒𝑠 < 0. Oznacza to że
noworodek jest niepotrzebnie ogrzewany przez oddychanie, a człon 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 ma ujemny znak.

2.2. Hipotermia lecznicza
Kluczowym parametrem podczas procesu hipotermii leczniczej jest utrzymanie
temperatury głębokiej ciała noworodka na zadanym poziomie: w zakresie 34-35oC (w
przypadku selektywnego chłodzenia głowy) lub 33-34oC (w przypadku chłodzenia całego
ciała). Niezależnie od rodzaju procedury noworodek jest umieszczony w otwartym
inkubatorze a terapia jest prowadzona przez 72h.

2.3. System pomiarowy (nieinwazyjny)
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W przypadku konieczności wyznaczenia strumienia ciepła metabolicznego najbardziej
istotnym pomiarem, jako człon dominujący równania (3), jest pomiar strumienia ciepła
𝑄̇𝑐ℎł odbieranego z ciała noworodka przez czynnik chłodniczy. W tym celu zbudowano
system pomiarowy [14] obejmujący pomiar strumienia objętościowego czynnika
chłodzącego (wody) oraz pomiar różnicy temperatur czynnika chłodzącego na dolocie
i wylocie z elementu chłodzącego (np. czepek chłodzący w przypadku selektywnego
chłodzenia mózgu). Przygotowany na potrzeby prowadzonych badań system pomiarowy
umożliwia przesyłanie w trybie online mierzonych parametrów do centralnej bazy danych.
Dzięki temu możliwe jest analizowanie procesu bez konieczności zgrywania danych które
gromadzone są w urządzeniach zlokalizowanych w pomieszaniach oddziału intensywnej
opieki noworodków. Dzięki temu do niezbędnego minimum zmniejszono konieczność
wejścia do pomieszczeń szpitalnych oraz zminimalizowano obciążenie personelu
medycznego dodatkowymi czynnościami związanymi z akwizycją danych pomiarowych
na potrzeby projektu. Dzięki temu personel medyczny może w sposób niezakłócony
prowadzić procedury medyczne.
Równolegle mierzone, rejestrowane i przesyłane do centralnej bazy danych były
parametry otoczenia umożliwiające obliczenie pozostałych członów równania (3).
Obejmuje to pomiary: temperatury i wilgotności powietrza w sali szpitalnej, średniej
temperatury radiacyjnej otoczenia, oraz, jako parametry rejestrowane w procedurze
medycznej: temperatury ciała noworodka - głęboka (rektalnie) oraz skóry (brzuch oraz
czoło) oraz parametry oddechowe z systemu respiratora.

3. WYBRANE WYNIKI
W tej sekcji przedstawione są wyniki pomiarów dla pacjenta nr 7, noworodka płci
żeńskiej, urodzonego w 40 tygodniu ciąży, waga 3,130 kg, długość 54 cm. Po zbadaniu
i zdiagnozowaniu zakwalifikowano noworodka do przeprowadzenia terapii
hipotermicznej przy użyciu selektywnego chłodzenia mózgu aparatem Olympic CoolCap. Leczenie rozpoczęto w dniu narodzin i kontynuowano nieprzerwanie przez 72
godziny.
Podczas terapii rejestrowano w urządzeniu chłodzącym temperatury ciała: głęboką
(rektalnie), skóry (na brzuchu i na czole) oraz średnią temperaturę cieczy chłodzącej.
Temperatura otoczenia, temperatura radiacyjna, różnica temperatur na wylocie i wlocie
z czepka chłodzącego oraz strumień masy cieczy chłodzącej były mierzone i rejestrowane
przy pomocy urządzenia pomiarowego skonstruowanego na potrzeby projektu (patrz
sekcja 2.3). Przebiegi ww. temperatur przedstawiono na rysunku 1, czas 0 h odpowiada
momentowi rozpoczęcia leczenia hipotermią. Każda z temperatur przedstawiona jest w
wersji surowej bez jakiegokolwiek wygładzania.
Należy zaznaczyć że temperatura głęboka (linia czerwona) mieści się w wymaganym
ze względów terapeutycznych zakresie 34oC-35oC, a średnia temperatura cieczy
chłodzącej pozostaje stała w przeważającej części terapii. Uzyskano to reagując na
wahania temperatury głębokiej uruchamianiem promiennika podczerwieni, co widoczne
jest na rysunku 1 w zmianach temperatur konwekcyjnej i radiacyjnej.
Temperatury skóry głowy (zielone linie) oscylują w okolicy 30oC. Widoczne, w
regularnych odstępach co ok. 12 h, zmiany tej temperatury są wynikiem prowadzenia
standardowych procedur higienicznych oraz prowadzenia badania stanu skóry, co
wymaga zdjęcia czepka chłodzącego. Wahania temperatury na brzuchu (niebieska linia)
przypisuje się okresowemu podaniu kroplówki o temperaturze pokojowej bądź związane
są z możliwością odklejenia się sensora.
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Rys. 1. Przebiegi temperatur w czasie leczenia hipotermią
Na podstawie zarejestrowanych temperatur (Rys. 1) oraz strumienia i różnicy
temperatur wylotowych i wlotowych cieczy chłodzącej, obliczono strumienie ciepła i
zmiany energii wewnętrznej występujące w równiach (1) do (8). Średnie czasowe
temperatur (w przedziałach Δ𝜏𝑛 ) dla wyznaczenia członów 𝑄̇𝑠𝑘 i 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 równań (1a) i (1b)
wyznaczane były jako ilorazy centralne. Wynikowe strumienie ciepła, w tym obliczony
narastająco strumień ciepła metabolicznego 𝑄̇𝑚 przedstawiono na rysunku 2.
Zgodnie z przypuszczeniami, spośród wszystkich cząstkowych strumieni ciepła
składających się na produkcję ciepła metabolicznego, dominującym jest strumień ciepła
odbierany w czepku chłodzącym 𝑄̇𝑐ℎł (linia czerwona). Kolejno największy jest strumień
ciepła wymieniany na drodze promieniowania 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 , a pozostałe trzy człony
(konwekcyjny 𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑤 , parowania 𝑄̇𝑝𝑎𝑟 i oddechowy 𝑄̇𝑟𝑒𝑠 ) są na porównywalnych
(niskich) poziomach. Strumień ciepła oddechowego jest ujemny (co wyjaśniono powyżej)
lecz jego udział jest bliki zeru.

Rys. 2. Strumienie energii/ciepła w czasie hipotermii leczniczej

16

Współczesne zagadnienia termodynamiki_______________________________

4. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

Zaproponowano i przedstawiono metodologię wyznaczania strumienia ciepła
metabolicznego (produkcji ciepła metabolicznego) opartą na nieinwazyjnych pomiarach,
które mogą być wykonywane w praktyce klinicznej bez ingerencji w proces leczenia.
Zaproponowana metodologia jest istotnym rozszerzeniem procedur zaproponowanych
w [7-9], gdzie wykorzystywano wyłącznie informację o temperaturze cieczy chłodzącej.
W zaproponowanym podejściu (równania (1) do (8)) nie tylko bazuje się na pomiarach
rzeczywistego spadku entalpii wody chłodzącej (poprzez pomiar temperatur i strumienia
cieczy chłodzącej), ale również uwzględnia się wszystkie strumienie ciepła decydujące o
procesie chłodzenia noworodka. W efekcie możliwe staje się dokładne określenie
endogennej produkcji ciepła.
Zaprezentowana metodologia pozwala wyznaczać zarówno chwilowe wielkości jak
i trendy zmian produkcji ciepła metabolicznego.
Bilans energii noworodka w inkubatorze otwartym został także wykorzystany w pracy
[15], jednak przedstawione tam wyniki nie dotyczyły pacjenta poddanego leczniczej
hipotermii i tym samym nie mogą być bezpośrednio porównane z wynikami niniejszej
pracy. Dodatkową różnicą, w porównaniu z prezentowanym rozwiązaniem, jest fakt, że w
pracy [15] wykorzystano kalorymetrię niebezpośrednią (pomiar stężenia tlenu i dwutlenku
węgla we wdychanym i wydychanym powietrzu) w celu określenia metabolizmu.
Badania zaprezentowane w niniejszej pracy są kontynuowane we współpracy z
klinicystami. Głównym celem tych badań jest zbadanie korelacji produkcji ciepła
metabolicznego (podczas terapii hipotermicznej) ze stanem klinicznym pacjenta, jak i
z innymi metodami oceny uszkodzenia mózgu (np. elektroencefalografia - EEG).
Dodatkowo zaproponowana metoda obliczania strumienie ciepła metabolicznego
może znaleźć zastosowanie przy usprawnieniu procesu prowadzenia leczniczej hipotermii
oraz jest kandydatem jako wskaźnik (predyktor), który może pomóc w ocenie stopnia
uszkodzenia mózgu i w rokowaniu stanu pacjenta po leczeniu.
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STRESZCZENIE
Wydarzenia w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi z marca 2011 roku bardzo
wyraźnie pokazały znaczenie problemu związanego z możliwością generacji oraz
rozprzestrzeniania się gazowego wodoru w budynku reaktorowym. Równie wyraźnie
można było także zaobserwować problemy wynikające z całkowitej utraty zasilania
energią elektryczną jądrowego bloku energetycznego. W niniejszej pracy, posługując się
własnym kodem wykorzystującym model o parametrach skupionych, przeprowadzono
analizę wpływu działania systemu usuwania wodoru o postaci pasywnych
rekombinatorów katalitycznych na przebieg zmian parametrów termodynamicznych
(temperatura, ciśnienie) wewnątrz pomieszczeń obudowy bezpieczeństwa typowego
reaktora wodnego ciśnieniowego generacji II. Analizę przeprowadzono dla przypadków
uwolnienia wodoru do obudowy bezpieczeństwa w wyniku zadziałania zaworów
zrzutowych ciśnienia, a także w wyniku awarii rozszczelnieniowej. Termodynamiczne
skutki działania pasywnych rekombinatorów wodoru wydają się bardziej znaczące w
pierwszym z rozpatrywanych scenariuszy. Jednak rzetelna ocena wpływu pracy takiego
systemu na przebieg zmian parametrów termodynamicznych wymaga uwzględnienia
także innych czynników, które zostały zidentyfikowane w pracy.

Słowa kluczowe:

reaktor jądrowy, obudowa bezpieczeństwa, wodór, PAR, modelowanie;

1. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU I OBIEKTU ANALIZ
Wydarzenia w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi z marca 2011 roku wyraźnie
pokazały problemy związane z możliwością wydzielania się i rozprzestrzeniania
gazowego wodoru w obudowie bezpieczeństwa reaktora jądrowego. Równie wyraźnie
można było zaobserwować problemy wynikłe z całkowitej utraty zasilania energią
elektryczną jądrowego bloku energetycznego. W efekcie niedostatecznego chłodzenia
rdzenia reaktora doszło do wydzielenia gazowego wodoru w egzotermicznej reakcji pary
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wodnej z materiałem koszulek paliwowych (stop cyrkonu) [1]. Gazowy wodór został
następnie uwolniony do przestrzeni obudowy bezpieczeństwa przez układ zaworów
redukcji (zrzutu) ciśnienia w obiegu pierwotnym [2]. Mieszanie gazowego wodoru z
powietrzem wewnątrz obudowy bezpieczeństwa powoduje pojawienie się ryzyka zapłonu,
a nawet detonacji. Są to problemy kluczowe z punktu widzenia integralności obudowy
bezpieczeństwa [3]. Problem wodoru należy zatem wziąć pod uwagę na etapie projektu i
wyposażyć układ w system usuwania tego gazu. Wyraźnie obserwowany jest trend do
stosowania w tym celu pasywnych rekombinatorów autokatalitycznych (ang. Passive
Autocatalytic Recombiners - PAR). Metoda ta jest przedmiotem wielu badań, ponieważ
jest to metoda pasywna - nie wymaga zasilania żadną energią z zewnątrz.
Urządzenia PAR uruchamiają się automatycznie i wykorzystują pokryte metalami
szlachetnymi powierzchnie katalityczne do utleniania cząsteczek wodoru do pary wodnej.
Najczęściej rekombinator składa się z prostopadłościennego, pionowego kanału
wykonanego z blachy stalowej o wysokości rzędu 1-1,5 m, w którego dolnej części
znajduje się wkład katalityczny. Platynowy lub palladowy katalizator jest deponowany na
porowatej powierzchni płytek lub kul stanowiących wkład rekombinatora [4]. Rysunek 1
przedstawia uproszczony schemat i zasadę działania urządzenia typu PAR.

Rys. 1. Uproszczony schemat i zasada działania pasywnego rekombinatora wodoru

Przedmiotem analizy w niniejszej pracy jest obudowa bezpieczeństwa reaktora
wodnego ciśnieniowego generacji II typu WH 2LP DRYAMB. Jest to konstrukcja firmy
Westinghouse, której różne warianty pracowały lub pracują w wielu elektrowniach
jądrowych w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie. Do analizy wykorzystano dane
reaktora pracującego w elektrowni jądrowej Krsko w Słowenii. Jest to reaktor o mocy
cieplnej 1944 MW, a moc elektryczna brutto bloku wynosi 727 MW [5]. Pierwotny obieg
chłodzenia reaktora podzielony jest na dwie pętle, z których każda zawiera pionową
wytwornicę pary oraz pompę chłodziwa. Obieg ten wraz z reaktorem zamknięty jest w
budynku atmosferycznej, suchej obudowy bezpieczeństwa. Ściany obudowy wykonane są
ze zbrojonego i wstępnie naprężonego betonu. Objętość wolna wewnątrz obudowy
bezpieczeństwa wynosi prawie 38 500 m3.
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Rys. 2. Uproszczony schemat analizowanej obudowy bezpieczeństwa (opracowano na podstawie
[6])

Stosowane przez operatorów tego typu jednostek strategie łagodzenia ryzyka
związanego z obecnością wodoru polegają przede wszystkim na homogenizacji
zawartości atmosfery (z wykorzystaniem wymuszonej przez wentylatory cyrkulacji
gazów). W analizowanym przypadku EJ Krsko oprócz powyższego zastosowano również
dwa aktywne rekombinatory katalityczne umieszczone w przestrzeni pod kopułą obudowy
bezpieczeństwa [6]. Uproszczony schemat analizowanego obiektu pokazano na rysunku
2. Po wydarzeniach w Fukushimie dla wszystkich reaktorów energetycznych na świecie
przeprowadzono ponowne analizy, co w rozpatrywanym przypadku doprowadziło do
wymiany aktywnych rekombinatorów na jednostki pasywne PAR oraz zainstalowaniu
dodatkowych 20 urządzeń pasywnych na wypadek awarii pozaprojektowej [7]. Wszystkie
rekombinatory to urządzenia NIS-PAR44-KKH [8].
W pracy skupiono się na ocenie termodynamicznych efektów (czasowe przebiegi
zmian temperatury i ciśnienia) działania systemu usuwania wodoru o postaci pasywnych
rekombinatorów katalitycznych w obudowie bezpieczeństwa analizowanego reaktora
wodnego ciśnieniowego generacji II. Do analiz wykorzystano własny kod komputerowy
- HEPCAL - służący do symulacji procesów cieplno-przepływowych w obudowach
bezpieczeństwa wodnych reaktorów jądrowych.

2. MODEL OBLICZENIOWY
2.1. Model matematyczny zjawisk cieplno-przepływowych
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Model matematyczny opisujący zmiany parametrów termodynamicznych
wykorzystuje metodę objętości (stref) kontrolnych. Model wymaga podziału
analizowanego obiektu na strefy (objętości kontrolne) połączone ze sobą w zadany sposób
– kanałami o stałym przekroju, kanałami o przekroju zależnym od ciśnienia, zaworami
zwrotnymi, zamknięciami syfonowymi, itp. Pomiędzy strefami następują przepływy
czynników oraz ciepła. Do opisu przepływów dwufazowych zastosowano
jednowymiarowy, dwuprofilowy model Wallisa. Podstawy modelu stanowią równania
bilansu energii i substancji dla poszczególnych faz oraz równania stanu w poszczególnych
strefach [9,10]. Postać równań zależy od stanu czynnika w danej strefie. Model ten był już
wielokrotnie przedstawiany, także w poprzednich edycjach Zjazdu Termodynamików
[11,12].
Model obliczeniowy wykorzystany w programie pozwala wyznaczyć parametry
termiczne w poszczególnych strefach (temperatura, ciśnienie, gęstość) oraz wielkości
strumieni energii i substancji przepływających między strefami. Model uwzględnia
również pracę systemu zraszania (przepływ ciepła pomiędzy kroplami wody i atmosferą
poawaryjną), przepływ ciepła między fazami oraz akumulację ciepła w ścianach i
elementach konstrukcyjnych ULA.

2.2. Model pracy systemu usuwania wodoru
Efektywna praca urządzeń katalitycznych do usuwania wodoru zależna jest w bardzo
dużym stopniu od lokalnych parametrów mieszaniny dopływającej do rekombinatora.
Informacje takie nie są dostępne w podejściu o parametrach skupionych. W podejściu
takim operuje się na uśrednionych po całej objętości każdej strefy kontrolnej wartościach
parametrów termodynamicznych, zakładając przy tym doskonałe wymieszanie
składników w obrębie każdej fazy. Uwzględnienie w modelu działania systemu usuwania
wodoru, czy to o postaci urządzeń katalitycznych, czy np. zapłonników wodoru, polega
na przypisaniu modelu takiego systemu do poszczególnych stref kontrolnych. Nie istnieje
przy tym możliwość zdefiniowania liczby urządzeń katalitycznych - zakłada się działanie
w danej strefie jednego, "skupionego" rekombinatora o wydajności równej sumarycznej
wydajności zlokalizowanych w danej strefie urządzeń. W modelu tym obliczana jest
zmiana udziałów poszczególnych gazów obecnych w atmosferze poawaryjnej wywołana
wiązaniem wodoru i produkcją pary wodnej według reakcji:

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2 𝑂 + 120

𝑘𝐽
𝑔 𝐻2

(1)

Zmiana ta uwzględniana jest w bilansach masy i energii, tak jak i ciepło będące
efektem reakcji rekombinacji.
Wydajność wiązania wodoru w parę wodną w rzeczywistości nie jest stała. Zależy od
kilku parametrów, np. udziału wodoru w mieszaninie gazów dopływających do
urządzenia, prędkości dopływu, temperatury, ciśnienia itp. Szczegółowe charakterystyki
wydajności pasywnych rekombinatorów katalitycznych nie są dostępne. W badaniach
eksperymentalnych z reguły uwzględnia się jeden, wybrany parametr, np. temperaturę
mieszaniny dopływającej do urządzenia, czy też koncentrację wodoru przy dopływie [13].
Istotny wpływ na wydajność usuwania wodoru ma właśnie udział tego gazu w strudze
dopływającej do urządzenia mieszaniny. Charakterystykę wydajności rekombinatora w
funkcji stężenia wodoru opracowano na podstawie obliczeń zrealizowanych dla modelu
CFD takiego urządzenia – patrz rysunek 3.
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Rys. 3. Zależność wydajności usuwania wodoru od objętościowego udziału wodoru w mieszaninie
gazów dopływających do urządzenia PAR

Przedstawiona charakterystyka pokazuje zauważalny wzrost wydajności reakcji
utleniania wodoru do pary wodnej przy rosnącym stężeniu wodoru w mieszaninie gazów
dopływających do pasywnego urządzenia katalitycznego, przy czym tendencja tak
występuje do pewnego stężenia (rzędu 9-11%) [13].

3. WYBRANE WYNIKI SYMULACJI
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono symulacje dwóch scenariuszy awarii:
inicjowanej przez całkowitą utratę zasilania energią elektryczną (Station Black Out- SBO)
oraz inicjowanej przez całkowite pęknięcie jednej z zimnej gałęzi pierwotnego chłodzenia
(Loss Of Coolant Accident - LOCA). W przypadku awarii LOCA założono całkowitą
niedostępność wszelkich układów awaryjnego chłodzenia rdzenia reaktora. Czasowy
zakres symulacji wynika z jednej strony z dostępności danych wejściowych, które
uzyskiwane są z zewnętrznego programu, a z drugiej strony z istnienia modelu spalania
wodoru. Ten ostatni element wpływałby mocno na ocenę termodynamicznych skutków
pracy rekombinatorów, dlatego też prezentowane wyniki zostały "ucięte" przed
przekroczeniem granic palności, które przyjmuje się na poziomie 4,1% udziału wodoru.
W obu rozpatrywanych przypadkach gazowy wodór powstaje w wyniku utleniania
parą wodną cyrkonowych koszulek paliwowych. W przypadku awarii SBO gaz ten
uwalniany jest do obudowy bezpieczeństwa z tzw. kondensatora zrzutowego, natomiast w
przypadku scenariusza LOCA uwalnianie wodoru do obudowy bezpieczeństwa następuje
w miejscu rozszczelnienia. Rysunek 4 przedstawia czasowe trendy masy wodoru
uwolnionego do obudowy bezpieczeństwa w obu rozpatrywanych przypadkach. Jest to
jeden z warunków brzegowych do zasadniczych symulacji, które zostały zrealizowane za
pomocą kodu HEPCAL. Najważniejsze wyniki tychże obliczeń przedstawiono na
rysunkach 5, 6 i 7.
Porównując rysunki 4a i 4b widać istotną różnicę w dynamice produkcji i uwalniania
wodoru do obudowy bezpieczeństwa. Masa wodoru jest podobna dla obu rozpatrywanych
scenariuszy (126 kg oraz niespełna 150 kg), ale w przypadku awarii SBO uwalnianie trwa
niemal 1000 sekund i zaczyna się ponad trzy godziny od początku awarii, podczas gdy
zaledwie 7 minut od rozpoczęcia awarii LOCA zaczyna się uwalnianie wodoru, które trwa
około 450 sekund.
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a)

b)

Rys. 4. Masa wodoru uwolnionego do obudowy bezpieczeństwa: a) SBO, b) LOCA

a)

b)

Rys. 5. Udział objętościowy wodoru w atmosferze wewnętrznej obudowy bezpieczeństwa: a)
SBO, b) LOCA

a)

b)

Rys. 6. Czasowy trend temperatury w obudowie bezpieczeństwa: a) SBO, b) LOCA

Rysunki 5a oraz 5b z kolei wyraźnie pokazują efektywność usuwania wodoru za
pomocą urządzeń pasywnych. Oceniając ryzyko zapłonu wodoru należy mieć na uwadze
także obecność pary wodnej w mieszaninie gazów. Gaz ten skutecznie zapobiega
zapłonowi wodoru, który w zasadzie wykluczony jest przy udziale pary wodnej
przekraczającym 65% objętościowo [3].
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a)

b)

Rys. 7. Czasowy trend ciśnienia w obudowie bezpieczeństwa: a) SBO, b) LOCA

W przypadku awarii SBO wpływ ciepła generowanego w urządzeniach PAR podczas
utleniania wodoru staje się widoczny, aczkolwiek niezbyt silny (rysunki 6a i 7a). Jak
pokazują rysunki 6b i 7b praca systemu usuwania wodoru o postaci katalizatorów
pasywnych wydaje się w zasadzie nie mieć znaczenia dla przebiegu temperatury i
ciśnienia podczas awarii LOCA. Wynika to z faktu, iż dynamika uwalniania energii z
obiegu pierwotnego w postaci uciekającego chłodziwa (odparowująca woda), jak też i
ilość uwolnionej energii jest zdecydowanie większa.

4. UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI
Zastosowanie podejścia o parametrach skupionych do modelowania systemu usuwania
wodoru o postaci pasywnych rekombinatorów katalitycznych wskazuje na całkiem
efektywną pracę takiej instalacji. Te obserwacje są zgodne z wynikami uzyskiwanymi
przez innych badaczy, np. [13]. Rezultaty analiz pokazują, iż istnieje pewien wpływ pracy
rozważanego systemu na zmiany parametrów termodynamicznych w obudowie
bezpieczeństwa reaktora wodnego ciśnieniowego. Wpływ ten jest nieznaczny dla
przypadku awarii SBO oraz niemal niezauważalny podczas analizowanej awarii LOCA.
Istotne są tutaj zapewne rozmiary strefy kontrolnej oraz liczba urządzeń PAR
znajdujących się w tej strefie, ale bardziej obiektywna ocena wymaga dodatkowych
symulacji.
Oceniając ryzyko związane z obecnością wodoru w obudowie bezpieczeństwa należy
jednak wziąć pod uwagę ograniczenia związane z modelem o parametrach skupionych.
Dla przykładu, zapalność mieszaniny trójskładnikowej (powietrze, para wodna i wodór)
określana jest przy założeniu doskonałego wymieszania składników w objętości gazowej,
co daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W rzeczywistości, lokalnie granice palności
przekroczone będą dużo szybciej. Z drugiej jednak strony, zastosowane podejście będzie
skutkować przeszacowaniem potencjalnych skutków spalania wodoru. Inny problem
wynika ze specyficznego skupienia wszystkich urządzeń PAR w danej strefie kontrolnej
do jednego rekombinatora.
Podsumowując należy stwierdzić, że zastosowane w niniejszych analizach podejście
do modelowania oparte o parametry skupione umożliwia względnie szybkie symulacje
stanów awaryjnych w obudowach bezpieczeństwa reaktorów wodnych ciśnieniowych.
Uzyskane rezultaty potwierdzają dobrą skuteczność stosowania urządzeń PAR do
usuwania wodoru. Pewne aspekty podejścia o parametrach skupionych (przede wszystkim
założenie o doskonałym wymieszaniu składników fazy) istotnie wpływają na ocenę
ryzyka związanego ze spalaniem wodoru.
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Niniejsza praca została zrealizowana w ramach badań statutowych Wydziału Inżynierii
Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
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STRESZCZENIE
Klasyczne układy ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła wymagają
wprowadzenia dodatkowego medium grzejnego. Alternatywnym rozwiązaniem jest
bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z silnika cieplnego. Dzięki wysokiej
temperaturze oraz znacznym strumienia ciepła w stosunku do mocy, gazy wylotowe z
Turbiny Gazowej zostały z powodzeniem zastosowane w skali przemysłowej jako:
podgrzane powietrze w piecach przemysłowych, źródło ciepła do bezpośredniego
osuszania oraz w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych. W artykule zawarto przegląd
udokumentowanych zastosowań TG w przemyśle przetwórczym z uwzględnieniem
uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, jak również, kryteria doboru TG. Opisane
rozwiązania pozwoliły na obniżenie energochłonności w zakresie od 7% do 20% oraz
redukcję kosztów zużywanej energii na poziomie 15-30%. Redukcja energochłonności
obniża ilość emitowanego CO2. Osiągnięto także całkowitą sprawność układów
kogeneracji powyżej 90%. Dokonano również wstępnej oceny możliwości integracji
gazów wylotowych z TG dla turbin gazowych produkowanych przez Baker Hughes w
polskim przemyśle przetwórczym. [-----------]

Słowa kluczowe:

turbina gazowa, odzysk ciepła, kogeneracja, poligeneracja, suszarnictwo;

1. WPROWADZENIE
Klasyczne układy ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej (CHP)
są pośrednio integrowane z procesem cieplnym, za pomocą pary, oleju grzejnego lub
gorącej wody generowanych przez odzysk ciepła z gazów wylotowych. Alternatywnym
rozwiązaniem, w którym dodatkowe medium grzejne staje się opcjonalne, jest
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bezpośrednia integracja gazów wylotowych z procesem. Bezpośrednia integracja
umożliwia osiągnięcie wyższej efektywności wymiany ciepła między silnikiem cieplnym
a procesem. Turbiny gazowe (TG), dzięki korzystnemu stosunkowi ciepła gazów
wylotowych do mocy na wale (1-1,9), są atrakcyjnym rozwiązaniem dla procesów
wymagających znacznego strumienia ciepła w porównaniu do zapotrzebowania na moc,
szczególnie w przypadku bezpośredniego zagospodarowania ciepła odpadowego. Gazy
wylotowe z TG zostały z powodzeniem bezpośrednio wykorzystane w skali przemysłowej
jako:
▪
▪
▪

Podgrzane powietrze w piecach przemysłowych
Źródło ciepła do bezpośredniego osuszania
Źródło ciepła w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych

Głównymi zaletami TG, które umożliwiły wymienione zastosowania to: nadmiar
tlenu, wysoka temperatura i niska zawartość wody w gazach wylotowych, jak również
korzystny stosunek strumienia ciepła w gazach wylotowych do mocy na wale. Porównanie
z silnikami tłokowymi, które są również często stosowane w układach CHP, jest
przedstawione w tabeli nr 1.
Tab. 1. Porównanie osiągów TG o mocy mniejszej niż 35 MW z silnikami tłokowymi

Turbina Gazowa (*) Silniki Tłokowe (**)

Silnik Cieplny
Moc

MW

Sprawność (LHV)
%
Temp. Wylot
°C
Przepływ Wylot
ton/godz.
Zawartość Tlenu/Wody
% obj.
Strumień ciepła do mocy (***)
-

5,6-33,6

1-17,7

29-41%
480-570
70-510
13-15/6-8
1,0-1,9

41-51%
390-430
6-110
9-11/9-12
0,4-0,7

© 2020 Baker Hughes Company – Wszelkie prawa zastrzeżone
* Turbiny gazowe oferowane przez Baker Hughes. Charakterystyki dla warunków ISO zgodnie z
ISO 2314:2009 (15°C)
** Charakterystyki silników tłokowych podane dla warunków ISO zgodnie z ISO 15550:2002 (25°C)
na podstawie [1] oraz specyfikacji technicznych producentów.
*** Stosunek strumienia ciepła w gazach wylotowych (odniesiony do 120°C) do mocy na wale

Wymagania techniczne procesu oraz osiągi turbin dostępnych na rynku, jak również
aspekty ekonomiczne determinują wykonywalność integracji. Technicznym wskaźnikiem
warunkującym powodzenie integracji gazów wylotowych jest zmiana energochłonności
produkcji tj. ilość energii zużywanej w procesie technologicznym przypadającej na
jednostkową miarę produktu. Wykorzystanie gazów wylotowych jako podgrzanego
powietrza w palnikach pierwszego reformera w zakładach azotowych [2] oraz w piecach
krakingu parowego przy produkcji etylenu [3] jest rekomendowane jako najlepsza
dostępna technologia (BAT) przez Komisję Europejską. Co więcej, integracja gazów
wylotowych jest sugerowana przez BAT dla przemysłu ceramicznego do suszarni
rozpyłowych stosowanych przy produkcji płytek oraz do suszarni w cegielniach [4].
Na podstawie danych firmy GE, gazy wylotowe zostały bezpośrednio zintegrowane
po raz pierwszy pod koniec lat 60-tych w zakładach azotowych, w których jednowałowa
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TG Frame 5, o mocy 11,2 MW, została wykorzystana do napędu kompresora powietrza
procesowego. We wspomnianych zastosowaniach najczęściej wybieranymi silnikami są
TG z rodziny Frame 5, których sprawność wynosi około 30% oraz charakteryzują się
znacznym przepływem gazów wylotowych (450-510 ton/godz. przy pełnym obciążeniu,
dla warunków ISO). W ostatnich latach wybrano TG nowej generacji MS5002E, o mocy
32,1 MW i sprawności rzędu 36%. TG obecnie oferowane przez Baker Hughes w zakresie
mocy 5-35 MW są zestawione w Tabeli 2, wyróżnione modele TG zostały wybrane w
referencyjnych projektach z bezpośrednią integracją gazów wylotowych.
Tab. 2. Osiągi TG z niskoemisyjnymi komorami spalania oferowanych przez Baker Hughes dla
nominalnej mocy w warunkach ISO. Strumień ciepła w gazach wylotowych odniesione do 120 °C.

Model TG

Moc

ƞ

MW % LHV
Przemysłowe Małej Mocy
LT5-1
5,9
31,9%
LT5-2
5,6
31,5%
GE10-1
11,6 32,3%
GE10-2
11,8 32,7%
LT12
12,6 36,5%
LT16
16,8 37,3%
Przemysłowe Średniej Mocy
MS5001PA 27,8 29,9%
MS5002C
28,4 29,0%
MS5002D
32,5 29,6%
MS5002E
32,1 36,5%
Lotniczo-pochodne
PGT25
23,3 37,5%
PGT25+
31,1 40,5%
PGT25+G4
33,7 40,5%

Temp
°C

Parametry Gazów Wylotowych
Strumień
Tlen
Przepływ
Przepływ
Ciepła
Tlenu
ton/godz.
MWth
% obj.
ton/godz.

574
556
482
486
488
482

71
72
173
168
152
197

9,9
9,7
18,9
18,7
17,0
21,6

13,6
13,8
14,8
14,7
14,2
14,3

11
11
29
28
24
32

483
517
510
496

451
447
509
370

49,4
54,0
60,2
42,4

14,8
14,6
14,7
14,0

75
73
83
58

529
501
513

245
302
324

28,6
32,3
35,8

13,6
13,7
13,5

38
46
49

© 2020 Baker Hughes Company – Wszelkie prawa zastrzeżone

Główne cele tego artykułu zaadresowane dla trzech możliwości bezpośredniego
wykorzystania gazów wylotowych (piece i palinki przemysłowe, bezpośrednie suszenie i
chłodziarki absorpcyjne) są następujące:
▪ Przegląd udanych zastosowań z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i
ekonomicznych.
▪ Zdefiniowanie kryteriów doboru TG.
▪ Omówienie potencjalnych możliwości bezpośredniej integracji gazów
wylotowych z TG w Polskim przemyśle.

2. PIECE I PALNIKI PRZEMYSŁOWE

TG została z powodzeniem zintegrowana z piecami reformingu parowego metanu
(SMR) w zakładach azotowych i rafineriach oraz krakingu parowego przy produkcji
etylenu, co pozwoliło na obniżenie energochłonności o 7-20% [2] [5] [6]. Efektywność
energetyczna może być zwiększona dzięki możliwości spalania produktów ubocznych
(np. gaz procesowy) oraz wykorzystania nadmiaru pary, która jest generowana przy
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gaszeniu wysokotemperaturowych reakcji (kraking oraz reforming). Nadmiar pary może
być wykorzystany do obniżenia emisji NOx, forsowania mocy w TG i w pomocniczorozruchowej turbinie parowej (Rys.1). Zmniejszenie energochłonności w opisywanych
procesach przekłada się na redukcję zużycia gazu ziemnego. Dla typowej wytwórni
amoniaku w zakładach azotowych o wydajności 1500 MTPD NH3 charakteryzującej się
średnią energochłonnością w przemyśle azotowym (36,6 MJ/kg NH 3), redukcja rocznego
zużycia gazu wynosi od 380 do 1090 GWh, a redukcja emisji CO 2 od 75 do 215 kTPY,
przy założeniu, że nadmiar pary zostanie zagospodarowany.
Kolejnym przykładem procesów wymagających znacznego podgrzania surowca jest
destylacja atmosferyczna i próżniowa w rafineriach oraz podgrzewanie półproduktów w
kolejnych etapach przerobu. Wykorzystanie gazów wylotowych z TG jako podgrzanego
powietrza w piecach podgrzewających surowiec zostało zastosowane w rafinerii ropy
naftowej [7]. Wykonano również szereg analiz możliwości zastąpienia podgrzewaczy [6]
[8]. Łącznie zintegrowano ponad 40 TG z piecami i palnikami przemysłowymi.

Rys. 1. Turbina gazowa zintegrowana z piecami krakingowymi w zakładach etylenowych oraz
piecami pierwszego reformera w zakładach azotowych [2] [9] [5]. Opcjonalne strumienie oraz
urządzenia są oznaczone przerywanymi liniami.
Oznaczenia: KS – komora spalania, S – sprężarka, T – turbina, TP – pomocnicza turbina parowa

2.1. Przegląd zastosowań
Tab. 3. Zestawienie udokumentowanych integracji gazów wylotowych TG z piecami i palnikami

Przemysł

Kraj

Moc TG

Opis

Źródła

Azotowy

USA
Chiny

11,2 MW
29,1 MW

BH/GE
[10]

Kanada

26,3 MW

Holandia

11.7 MW

Koniec lat 60-tych
Produkcja Amoniaku 1500 MTPD
Energochłonność 27,2 MJ/kg NH3
Produkcja Amoniaku 2600 MTPD
Energochłonność 30,2 MJ/kg NH3
Manualna kontrola IGV oraz IBH
Produkcja Amoniaku 1100 MTPD
Energochłonność 31,1 MJ/kg NH3
Okres zwrotu 1 rok

30

BH
[11]
BH
[2]
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Petrochemiczny

UK

32,9 MW

Japonia 23,8 MWe
Korea
Model. 2x26,4 MWe

Model.

Rafineryjny

83,2 MWe

Holandia 14,4 MWe
USA

37 MWe

USA

80 MWe

Model.
Model.

Produkcja Etylenu 830 kTPY
Spalany jest gaz procesowy, nadmiar
pary do forsowania mocy TG oraz
napędzania TP o mocy 6 MW
Pierwsza integracja
lotniczo-pochodnych TG
Produkcja Etylenu 750 kTPY
Energochłonność 20,6 MJ/kg (-13.5%)
Okres zwrotu 2,2 lat (Cena E/G 4,3)
Redukcja CO2 134 kTPY
Produkcja etylenu 1000 kTPY
Energochłonność 18,0 MJ/kg (-19.7%)
Okres zwrotu 2,2 lat (Cena E/G 2,9)
Redukcja CO2 246 kTPY
Lotniczo-pochodna TG zintegrowana z
dwoma piecami ropy.
Produkcja 220 kbpd
Produkcja H2 241 kTPY (SMR)

Produkcja H2 265 kTPY (SMR) oraz
550 ton/godz. pary wodnej
3x180 MWe 300 kbpd bitumin + 100 kbpd nafty
2 piece ropy oraz przegrzewanie pary
Próg opłacalności dla cen G 30$/MWh
30 MWe
Okres zwrotu od 1,3 do 1,9 roku
(Ceny E/G od 3,75 do 6,25)

[9]

[12]
[12]

[13]

[7]
[14]
[14]
[8]
[6]

Ceny E/G – stosunek ceny energii elektrycznej do ceny gazu ziemnego

Udokumentowane integracje TG z piecami przemysłowymi w przemyśle azotowym,
petrochemicznym oraz rafineryjnym zostały przedstawione w Tabeli 3. W przemyśle
azotowym najczęściej zastosowano dwuwałowe TG do napędu sprężarki powietrza
procesowego (PAC), natomiast w przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym
zastosowano turbogeneratory. Na uwagę zasługują zakłady azotowe w Chinach, gdzie
osiągnięto bardzo niską energochłonność (27,2 MJ/kg NH 3) [10] oraz zakłady w
Kanadzie, gdzie w 2015 roku dostarczono TG wyprodukowaną przez Baker Hughes
(MS5001PA) z możliwością manualnego nastawiania IGV oraz systemem recyrkulacji
upustu z wylotu sprężarki TG (IBH). Manualna kontrola IGV umożliwia zmianę
przepływu powietrza przez kompresor osiowy TG, natomiast ręczna regulacja IBH
pozwala na zmianę temperatury wlotowej do TG. Kombinacja obydwu systemów
umożliwia kontrole temperatury i przepływu gazów wylotowych dla danej mocy.

2.2. Kryteria doboru TG

Następujące kryteria były brane pod uwagę przy doborze TG do integracji z piecami
reformera oraz piecami krakingowymi [9] [12] [13] [15]:
▪ Znacząca zawartość tlenu i wysoka temperatura gazów wylotowych
▪ 10% nadmiaru w przepływie tlenu w porównaniu do zapotrzebowania pieców
▪ Niska emisja NOx
▪ Możliwość zagospodarowania nadmiaru pary i spalania gazów procesowych
▪ Możliwość pracy procesu produkcyjnego niezależnie od dostępności TG
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Stabilne spalanie w piecach przemysłowych wymaga odpowiedniej temperatury i
zawartości tlenu w gazach wylotowych. Rysunek 2 przedstawia przykład progu
stabilności spalania oraz oszacowania oszczędności zużycia paliwa w piecu parowego
krakingu w porównaniu do pracy na powietrzu z otoczenia [9]. Wartości temperatur
wylotowych i zawartość tlenu dla warunków ISO, przy pełnym obciążeniu dla TG
oferowanych przez Baker Hughes z Tabeli 2 są naniesione na Rysunek 2. Oszacowane
oszczędności na zużyciu paliwa są w zakresie od 5 do 15%.

Rys. 2. Szacunkowe oszczędności na paliwie w zależności od temperatury oraz zawartości O 2 w
gazach wylotowych dla pieca krakingu parowego [9]

Kolejnym kryterium jest dopasowanie przepływu masowego gazów wylotowych z
zapotrzebowaniem pieca z uwzględnieniem 10% marginesu. TG będące silnikami o
stałym przepływie objętościowym są podatne na zmiany gęstości powietrza, więc dobór
TG bazuje na przepływie masowym tlenu w gazach wylotowych dla maksymalnej
temperatury w okresie letnim. Takie podejście prowadzi do nadmiaru przepływu gazów
wylotowych w warunkach ISO oraz przy niskich temperaturach otoczenia, który może być
zagospodarowany w systemach odzysku ciepła.
W przypadku ograniczonej dostępności paliwa lub zapotrzebowania na moc, wybrana
TG może nie zaspokoić zapotrzebowania pieca na tlen. Rozwiązaniem jest częściowa
integracja z zastosowaniem dmuchaw pomocniczych, co obniża oszczędności na zużyciu
paliwa.
Zastosowanie układów, w którym TG napędza generator zamiast kompresora, daje
możliwość pracy instalacji produkcyjnej niezależnie od dostępności TG. Bezpieczne
przejście z pracy na gazach wylotowych z TG do pracy na wymuszonym powietrzu jest
szczególnie istotne podczas awaryjnego zatrzymania TG.

32

Współczesne zagadnienia termodynamiki_______________________________
2.3. Możliwości zastosowania w polskim przemyśle

Najbardziej obiecujące pod kątem integracji TG z piecami przemysłowymi są zakłady
petrochemiczne w Płocku, gdzie produkowany jest etylen w instalacji zaprojektowanej na
wydajność 700 kTPY bazującej na technologii firmy Lummus oraz zakłady azotowe w
Puławach, które składają się z dwóch ciągów produkcyjnych, każdy zaprojektowany na
wydajność 1500 MTPD amoniaku. Inne szanse na integracje gazów wylotowych z TG
mogą być rozpatrywane w zakładach azotowych we Włocławku i Kędzierzyn-Koźle,
każdy zaprojektowany również na 1500 MTPD. W zakładach azotowych w Polsce
wykorzystano konwencjonalny reforming parowy oraz pół spalanie, które zużywa więcej
energii, porównując z procesem reformingu z nadmiarem powietrza z integracją TG [2].
Bazując na porównaniu z opisanymi zastosowaniami, zapotrzebowanie na tlen dla
piecy krakingowych w 700 kTPY zakładach etylenu może być zaspokojone przez
nowoczesne przemysłowe TG średniej mocy – MS5002E. Kraker parowy w Płocku jest
zaprojektowany na zmienny strumień wsadu od C2+, po LPG, aż do ciężkich olejów, więc
zmienne obciążenie cieplne i zapotrzebowanie na tlen, musi być rozważone, żeby
zweryfikować dobór TG. Zapotrzebowanie na tlen w piecu pierwszego reformera dla
zakładów azotowych o wydajności 1500 MTPD amoniaku może być pokryte przez
lotniczo-pochodne TG – PGT25.

3. BEZPOŚREDNIE SUSZENIE
Gazy wylotowe z TG zostały z powodzeniem zastosowane do bezpośredniego
suszenia w przemyśle ceramicznym, drewnopochodnym, papierniczym oraz chemii
nieorganicznej. W porównaniu z palnikami kanałowymi globalna sprawność
wykorzystania paliwa wzrasta od 40-50% do 65-90% dla kogeneracji z bezpośrednim
suszeniem. Zużycie gazu dla systemu osuszania z TG wzrośnie, jednakże generowana
energia elektryczna obniża całkowity koszt zużywanej energii o 15-30% [16] [17] [18].
Do tej pory na całym świecie zintegrowano co najmniej 120 TG, z różnymi typami
suszarni: rozpyłowe (Rys.3), błyskawiczne i bębnowe oraz z maszynami papierniczymi.

Rys.3. Turbina gazowa zintegrowana z suszarniami rozpyłowymi [17] [19] .Opcjonalne strumienie
oraz urządzenia są oznaczone przerywanymi liniami.
Oznaczenia: KS – komora spalania, P – palnik, S – sprężarka, T - turbina
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3.1. Przegląd zastosowań

Zakłady, w których gazy wylotowe zostały wykorzystane do bezpośredniego
osuszania, są zestawione w Tabeli 4. Na uwagę zasługują zakłady produkujące magnez w
USA, w których zainstalowano cztery TG o łącznej mocy 82,2 MWe zintegrowane z
suszarniami rozpyłowymi oraz kotłami odzysknicowymi, jak również zakłady papiernicze
we Włoszech, gdzie dzięki wieloetapowemu zagospodarowaniu gazów wylotowych z TG
(kocioł odzysknicowy, maszyna papiernicza i podgrzewacz wody) osiągnięto całkowita
sprawność powyżej 90%.
Tab. 4. Zestawienie udokumentowanych zastosowań TG w CHP z bezpośrednim suszeniem

Przemysł

Kraj

Chemia nieorgani.

USA

Papierniczy

Włochy
Chille
Włochy

Moc TG

Opis

Źródła

3x18.3 MWe
Produkt magnez 76,5 kTPY
BH/GE
+ 27,2 MWe
Początek lat 70-tych
Ceramiczny
Brazylia od 1,1 MWe Oszczędności na energii 15-20%
[16]
Włochy do 7,5 MWe
[20]
Turcja
Indie
3,5 MWe
Płytki zeszklone 3,6∙106 m2/rok
[17]
(80% mocy) Okres zwrotu 3,6 lat (Cena E/G 2,9)
Turcja 2x4,2MWe
Śr. Sprawność = 82,3%
[21]
+ 4,6 MWe Okres zwrotu 2 lata (Cena E/G 1,8)
Drewnopochodny Turcja 7,5 MWe +
Sprawność +80%
[16]
Francja 2x5,5 MWe
Turcja
5 MWe
Sprawność 65%
[22]
7,5 MWe
22 MWe
2 MWe

Hiszpania 2x1 MWe

Produkcja pary z nadmiaru ciepła
Oszczędności na energii 15-20%

[16]

Produkcja 100 MTPD
Sprawność +90%
Okres zwrotu 3,1 roku
Oszczędności na energii 29,7%
Sprawność 74%
Oszczędności na energii 50%

[22]

[23]

Ceny E/G – stosunek ceny energii elektrycznej do ceny gazu ziemnego

Badanie przeprowadzone na koniec lat 80-tych [24] wykazały, że wykorzystanie
gazów wylotowych z TG do bezpośredniego suszenia w przemyśle spożywczym może
powodować zanieczyszczenie produktów spożywczych przez tlenki azotu lub
powstawania rakotwórczych związków (nitrozoaminy). W nowoczesnych TG osiągnięto
znaczną redukcję emisji NOx (jednocyfrowe wartości ppm). Mimo to testy połączone z
badaniami jakości produktów są niezbędne przed komercjalizacją bezpośredniego
suszenia w przemyśle spożywczym.

3.2. Kryteria doboru TG

Zagospodarowaniem gazów wylotowych z TG jako źródło ciepła do bezpośredniego
suszenia, wymaga uwzględnienia wielu kryteriów:
▪ Duży stosunek ciepła w gazach wylotowych do mocy (co najmniej 1,5)
▪ 10% nadmiaru ciepła odpadowego z TG w stosunku do zapotrzebowania suszarni
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▪ Niska zawartość H2O w gazach wylotowych (6-7% obj.)
▪ Wysoka temperatura gazów wylotowych
▪ Stały przepływ gazów wylotowych
Stosunek ciepła do mocy TG zastosowanych do bezpośredniego suszenia wynosi od
1,5 do 2,6, co pozwoliło na zaspokojenie zapotrzebowania na ciepło, jak i moc
elektryczną. Referencyjna temperatura dla gazów wylotowych z suszarni, stosowana do
obliczenia strumienia ciepła wynosi przeważnie 70-100°C. Dzięki dużym nadmiarom
powietrza w stosunku do paliwa w TG wybieranych do bezpośredniego suszenia zwartość
H2O w gazach wylotowych jest niska (6-7% obj.) co jest korzystne dla procesu wymiany
masy w suszarniach.
Wysoka temperatura gazów wylotowych umożliwia redukcję lub uniknięcie
korzystania z palników pomocniczych. Jednakże w przypadku, gdy temperatura gazów
wylotowych przekroczy próg stabilności termicznej osuszanego materiału lub może
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, mieszanie z wymuszonym przepływem powietrza z
otoczenia (Rys.3) lub gazami wylotowymi z suszarni powinno być rozważone.

3.3. Możliwości zastosowania w polskim przemyśle

Najbardziej obiecującą możliwością zastosowania gazów wylotowych z TG do
bezpośredniego suszenia jest przemysł płytek ceramicznych w Polsce. Polska jest trzecim
producentem płytek w UE. Największe zakłady zlokalizowane są w Opocznie (całkowita
wydajność 28∙106 m2/rok) i w Wałbrzychu (19∙106 m2/rok). Ponadto można wyróżnić
siedem zakładów zaprojektowanych na wydajność od 6 do 9∙10 6 m2/rok.
Porównując wymienione zakłady z opisanymi przykładami, zapotrzebowanie na moc
i ciepło, może być zaspokojone przez układ kogeneracyjny składający się z wielu silników
LT5-1, które mają korzystny stosunek ciepła w gazach wylotowych do mocy (1,9) oraz
znaczną temperaturę gazów wylotowych (570 °C).
Polska jest drugim producentem płyt wiórowych, trzecim producentem cementu oraz
jest ósmym producentem papieru i tektur w Europie. W przemyśle drewnopochodnym do
wytwarzania ciepła powszechnie wykorzystywana jest biomasa (produkt uboczny),
natomiast w zakładach produkujących cement popularnym paliwem jest RDF. Większość
papierni w Polsce wytwarza ciepło i moc w zdecentralizowanych układach
kogeneracyjnych opalanych biomasą lub węglem. Wyjątkiem są zakłady papiernicze w
Kostrzyniu, gdzie zaazotowany gaz ziemny o bardzo niskiej wartości opałowej jest
spalany w układzie kogeneracyjnym o mocy 40 MWe i 169 MWt [16]. Ponieważ biomasa
i RDF są paliwami tańszymi oraz korzystniejszymi ze względu na emisję CO2 porównując
do gazu ziemnego, integracja gazów wylotowych z TG może być rozważana dla nowych
układów kogeneracyjnych dla zakładów z ograniczoną dostępnością wymienionych
paliw.

4. TRÓJGENERACJA – ABSORPCYJNE URZĄDZENIA
CHŁODNICZE
Chłodziarki Absorpcyjne są powszechnie stosowane do odzysku ciepła w układach
skojarzonej produkcji chłodu, ciepła i mocy elektrycznej (CCHP). Większość urządzeń
jest pośrednio połączona z układami kogeneracji, za pomocą dodatkowego medium
grzejnego (pary wodnej lub gorącej wody) z typową całkowitą sprawnością 65-75% [25].
Bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z TG do napędu chłodziarki
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absorpcyjnej umożliwiło osiągnięcie całkowitej sprawności między 78% [26] a 88,8%
[27]. Woda chłodząca jest produkowana dla sieci chłodniczej oraz na potrzeby obniżenia
temperatury powietrza na wlocie do TG (Rys.4).

Rys.4. Trójgeneracja bazująca na chłodziarce absorpcyjnej zasilanej bezpośrednio gazami
wylotowymi z TG [28]. Opcjonalne strumienie oraz urządzenia są oznaczone przerywanymi
liniami. Oznaczenia: Oznaczenia: KS – komora spalania, S – sprężarka, T - turbina

Największe zainteresowanie układami CCHP bazującymi na chłodziarkach
absorpcyjnych jest w sieciach ciepłowniczych, dużych aglomeracjach, kampusach
uniwersyteckich, szpitalach i budynkach biurowych [25] [27] [28] [29] [30]. Przykłady
można również znaleźć w przemyśle spożywczym [31], przeprowadzono także badania
dla zakładów oczyszczania gazu ziemnego [32] [33], w których procesy absorpcji i
desorpcji, które wymagają znaczących strumieni ciepła i chłodu są wykorzystane w
procesach usuwania zanieczyszczeń z gazu ziemnego.

4.1. Przegląd zastosowań

Przykłady integracji TG z chłodziarkami absorpcyjnymi opisane w literaturze zostały
zestawione w Tabeli 5. Pierwsze układy demonstracyjne powstały dzięki wsparciu
finansowym Ministerstwa Energii USA w latach 2004-2005 [27] [28] [30]. W celu
zwiększenia mocy i sprawności, w gorące dni, powietrze wlotowe TG jest chłodzone,
wykorzystując część wytworzonego chłodu. Zaawansowane systemy kontroli układów
CCHP, które bazują na przewidywanym zapotrzebowaniu na ciepło, chłód i moc
elektryczną oraz obecnych cenach paliw, jak również modelach cieplnych urządzeń i
budynków, umożliwiają minimalizacje kosztu energii lub maksymalizacje sprawności. W
latach 2008-2009 koncepcje bezpośredniej integracji TG z chłodziarkami absorpcyjnymi
zastosowano w układach klimatyzacji budynków biurowych w Indiach, gdzie powstało 10
układów, każdy o mocy elektrycznej 5.5 MWe i chłodniczej 11 MWth [34] [35].
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Tab. 5. Zestawienie udokumentowanych integracji TG w CHP z chłodziarkami absorpcyjnymi

Przemysł

Kraj

Moc TG

Sieci
chłodnicze i
ciepłownicze

USA

4,6 MWe

USA

5 MWe

USA

4,6 MWe

Indie

44 MWe

Indie

11 MWe

Moc chłodnicza 8.75 MWth COP 1,35. [27]
Całkowita sprawność netto 88,8%
[28]
Okres zwrotu 7 lat (Cena E/G 4,4)
Moc chłodnicza 3,5 MWth
[30]
+ kocioł odzysknicowy
Moc chłodnicza 4,9 MWth
[26]
Całkowita sprawność 78%
Moc chłodnicza 88 MWth
[34]
Całkowita sprawność 85%
Moc chłodnicza 23,1 MWth
[35]

Holandia

5 MWe

[31]

Przemysł

Opis

Produkcja margaryny
Kocioł odzysknicowy, nadmiar pary
zagospodarowany w chłodziarce
absorpcyjnej (1,4 MWth)
Model. 2x26,8 MWe
Oczyszczanie gazu ziemnego
Moc chłodnicza 45 MWth COP 1.3
Całkowita sprawność 69%
Okres zwrotu 1 rok (Cena E/G 6,1)
Model. 13,7 MWe
Moc chłodnicza 17,3 MWth

Źródła

[32]

[33]

Ceny E/G – stosunek ceny energii elektrycznej do ceny gazu ziemnego

4.2. Kryteria doboru TG

Dobór TG do bezpośredniej integracji z chłodziarkami absorpcyjnymi jest
uwarunkowany następującymi kryteriami:
▪ Wysokim stosunkiem ciepła w gazach wylotowych do mocy (co najmniej 1,7)
▪ 10% nadmiaru ciepła odpadowego z TG w stosunku do zapotrzebowania
▪ Wysoka temperatura gazów wylotowych z TG
Stosunek ciepła do mocy elektrycznej dla TG wybranych do zagospodarowania
gazów wylotowych w chłodniach absorpcyjnych wynosił między 1,7 a 2. Referencyjna
temperatura dla gazów wylotowych z dwuetapowej chłodziarki absorpcyjnej, stosowana
do obliczenia strumienia ciepła wynosi przeważnie 90-120°C.
Wysoka temperatura gazów wylotowych zwiększa temperaturę generatora (warnika),
co korzystnie wpływa na COP w dwuetapowych chłodziarkach absorpcyjnych. Jednakże
w przypadku dużych szybkości parowania, rośnie ryzyko krystalizacji stężonego roztworu
wodnego bromku litu, co może spowodować przestój w pracy chłodziarki w celu
oczyszczenia urządzenia.
Ponadto w przypadku, gdy rozważane jest chłodzenie powietrza wlotowego do TG,
wpływ temperatury otoczenia na osiągi TG powinien być rozpatrzony. Lotniczo-pochodne
TG są bardziej czułe na zmiany temperatury otoczenia w porównaniu do TG
przemysłowych, przez co chłodzenie powietrza jest korzystniejsze.

4.3. Możliwości zastosowania w polskim przemyśle

Nawet w regionach o wysokiej średniej temperaturze, niskich cenach energii, układ z
bezpośrednią integracją TG z chłodziarką absorpcyjną ma dosyć długi okres zwrotu.
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Uwzględniając średnie temperatury w Polsce, sieć chłodnicza musi być połączona z siecią
ciepłowniczą, a więc jedynie układ CCHP bazujący na TG z gazami wylotowymi
rozdzielonymi między chłodziarkę absorpcyjną i system odzysku ciepła może być
ekonomicznie uzasadniony.
Sieci ciepłownicze w największych miastach w Polsce są znacznie rozbudowane,
zatem układ CCHP może być rozważany dla nowych systemów projektowanych głównie
w celu dostarczenia ciepła i chłodu do odbiorców przemysłowych. Niemiej jednak,
zapotrzebowanie na chłód i w konsekwencji wydajność chłodni absorpcyjnej muszą być
wystarczająco duże, aby uzasadnić dodatkowy koszt związany z układem trójgeneracji.

5. PODSUMOWANIE
Bezpośrednie integracja gazów wylotowych z TG w przemyśle przetwórczym jest
technologią dobrze znaną i sprawdzoną w skali przemysłowej, która umożliwia
ograniczyć energochłonność (mniejsze zużycie gazu i emisja CO2) i obniżyć koszt energii
w różnych gałęziach przemysłu, jak również zwiększyć całkowitą sprawność układu
kogeneracji. Okres zwrotu dla inwestycji, w których z powodzeniem wykorzystano gazy
wylotowe z TG jako podgrzane powietrze w piecach przemysłowych (od 1 do 2,2 lat) i
źródło ciepła do bezpośredniego osuszania (od 2 do 3,6 lat), oszacowany dla szerokiego
zakresu stosunku ceny energii elektrycznej do gazu ziemnego (od 1,8 do 6,3) potwierdza
uzasadnienie komercyjne omawianych zastosowań. Wykorzystanie gazów wylotowych z
TG do napędu chłodni absorpcyjnych zwiększa sprawności układów trójgeneracyjnych,
jednakże długi okres zwrotu (7 lat) wykazuje na konieczność obniżenia kosztów układu.
Wybór TG nowej generacji oferowanych przez Baker Hughes ( ≥ 36%) dla
omawianych zastosowań obniży energochłonności, emisję CO2 i koszt energii. Z uwagi
na mniejszy strumień ciepła i przepływ tlenu w gazach wylotowych, zastosowanie TG
nowej generacji może wymagać większej ilości silników, lub pracy przy częściowym
obciążeniu dla TG o mocy większej niż wymagana. Dobór najkorzystniejszej konfiguracji
wymaga kompromisu między stopniem obniżenia energochłonności produkcji,
potencjałem na zmniejszenie kosztów energii, a kosztami inwestycji.
Przegląd możliwości zastosowania oraz porównanie z udokumentowanymi
instalacjami wykazał, że zastosowanie TG w opisanych układach może być korzystne dla
zakładów etylenowych, azotowych oraz produkujących płytki ceramiczne w Polsce.
Wysoka sprawność układów kogeneracji daje możliwość uzyskania dopłat do inwestycji
w ramach konkursów NFOŚiGW współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności.
Szczegółowe analizy techniczne i ekonomiczne, uwzględniające zastosowane technologie
oraz stopień wykorzystania mocy produkcyjnej, są rekomendowane.
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STRESZCZENIE

-]
Obecnie powszechną praktyką jest wykorzystanie zaawansowanych systemów wentylacji
pożarowej w obiektach budowlanych, które umożliwiają odprowadzenie powstałego
dymu i ciepła z przestrzeni zagrożonej podczas pożaru. Skuteczność funkcjonowania
systemu wentylacji pożarowej przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo
użytkowników budynku, stateczność konstrukcji oraz bezpieczeństwo prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczej tym samym stanowi istotny problem inżynierii bezpieczeństwa
pożarowego. Wentylatory wyciągowe stanowiące integralną część systemu są
wykonywane w sposób mający zapewnić odpowiednie parametry pracy, wydajność oraz
spręż w środowisku o znacząco podniesionej temperaturze, gdzie czynnikami
przetłaczanymi są gorące gazy pożarowe. Tym samym przed projektantami instalacji
wentylacji pożarowej jest stawiane trudne zadanie oceny niezawodności działania
systemu wentylacji pożarowej w trakcie pożaru. W artykule dokonano porównawczej
analizy numerycznej wpływu umiejscowienia wentylatorów wyciągowych w instalacjach
wentylacji pożarowej obiektów budowlanych na temperaturę oddziaływującą na
wentylatory wyciągowe usuwające gorące gazy pożarowe podczas pracy systemu.
Przedstawione zostały najczęściej stosowane rozwiązania dotyczące umieszczania
wentylatorów wyciągowych w systemach wentylacji pożarowej: na dachu budynku, w
szachcie wyciągowym, w wyrzutni terenowej, w stropie kondygnacji oddymianej, na
posadzce kondygnacji oddymianej. Analizy numeryczne zostały przeprowadzone przy
wykorzystaniu obliczeniowej mechaniki płynów za pomocą programu FDS (Fire
Dynamic Simulor) będącego solverem obliczeniowym CFD wykorzystującym model
turbulencji wielkich wirów (LES) do rozwiązywania zagadnień przepływowych. W
wyniku przeprowadzenia analizy otrzymano rozkłady pól temperatur oddziaływujących
na wentylatory wyciągowe w najczęściej spotykanych konfiguracjach ich umiejscowienia,
które zostały porównane ze względu na wysokość oddziaływującej na wentylatory
wyciągowe temperatury. Wyniki analizy mogą być pomocne przy wyborze lokalizacji
montażu wentylatorów wyciągowych zwiększając szansę na niezawodną pracę oraz przy
szacowaniu klasy odporności temperaturowej wentylatorów wyciągowych.
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1. WSTĘP
Właściwy sposób odprowadzenia powstałego dymu i ciepła z zagrożonej przestrzeni
przyczynia się do zapewnia odpowiednich warunków bezpiecznej ewakuacji dla osób
przebywających w budynku oraz do ograniczenia skutków powstałego pożaru. Sprawność
funkcjonowania systemu wentylacji pożarowej przekłada się bezpośrednio na
bezpieczeństwo użytkowników budynku, poprawę warunków prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczej, zapewnienie stateczności konstrukcji oraz ograniczanie strat mienia
tym samym stanowiąc istotny problem inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Przed
projektantami wentylacji pożarowej zostaje postawione trudne zadanie zaprojektowania
systemu wentylacji pożarowej, którego integralnym elementem są wentylatory
wyciągowe narażone na oddziaływanie wysokiej temperatury. W celu zapewnienia
skuteczności działania wentylatorów wyciągowych podczas pożaru wykonuje się je w
odpowiednich klasach odporności temperaturowej tak aby możliwa była ich praca w
warunkach przetłaczania gazów pożarowych o wysokiej temperaturze. W celu określenia
klasy odporności temperaturowej wentylatorów wyciągowych niezbędne jest
oszacowanie przewidywanej temperatury dymu, które zostało ujęte w polskich przepisach
techniczno-budowlanych [1].
Pożarowe wentylatory wyciągowe są klasyfikowane na podstawie normy europejskiej
EN-12101-3 [2] jako wentylatory spełniające wymagania dotyczące temperatury i czasu,
w którym gwarantowane jest utrzymanie sprawności ich pracy. W poniższej tabeli zostały
zestawione dostępne klasy odporności temperaturowej wentylatorów wyciągowych:
Tab.1. Typowe klasy odporności wentylatorów wyciągowych

Klasa wentylatora

Temperatura pracy [°C]

F200120
F30060
F400120
F60060
F84230

200
300
400
600
842

Minimalny czas pracy
[min]
20
20
20
60
30

W artykule dokonano porównawczej analizy numerycznej wpływu
umiejscowienia wentylatorów wyciągowych w instalacjach wentylacji pożarowej
obiektów budowlanych na temperaturę oddziaływującą na wentylatory wyciągowe
usuwające gorące gazy pożarowe podczas pracy systemu.

2. PRZEDMIOT ANALIZY
Przedmiotem analizy jest szacht wentylacji pożarowej zaprojektowany w garażu
podziemnym, w którym rozważone zostały różne przypadki lokalizacji wentylatorów
wyciągowych. Odwzorowana została cała droga jaką mieszanina gorących gazów
pożarowych i powietrza pokonuje od źródła pożaru do wentylatora wyciągowego. Do
najpowszechniej projektowanych lokalizacji wentylatorów wyciągowych należą
wentylatory zlokalizowane na dachu budynku, umiejscowione w wyrzutni terenowej, w
stropie garażowym, na posadzce garażu. Decyzje o wyborze lokalizacji wentylatorów
wyciągowych są często podyktowane wynikiem koordynacji branż projektowych i rzadko
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kiedy stanowią optymalny wybór ze względu na klasę odporności temperaturowej. W
pracy przeprowadzono próbę numerycznego oszacowania temperatury, przy
wykorzystaniu metod obliczeniowej mechaniki płynów CFD, oddziaływującej na
wentylatory wyciągowego systemu wentylacji pożarowej dla różnych sposobów ich
umiejscowienia w szachcie wyciągowym. Rysunek 1. Przedstawia rozważane w pracy
lokalizacje wentylatorów wyciągowych w szachcie wyciągowym.

Rys.1. Rozważane lokalizacje wentylatorów wyciągowych w szachcie oddymiającym

Pierwszą grupą rozważanych lokalizacji umiejscowienia wentylatorów wyciągowych
stanowią wentylatory wyciągowe umieszczane na dachu zabezpieczanego obiektu. W tym
przypadku gorące gazy pożarowe i produkty spalania pokonują najdłuższą drogę od
przestrzeni objętej pożarem do wentylatora wyciągowego. W pracy przedstawiono trzy
przypadki (A, B, C), w których wentylatory wyciągowe są umieszone na dachu obiektu
różniące się długością drogi jakie gazy pożarowe i produkty spalania pokonują. Scenariusz
A odnosi się do najdłuższej drogi gdzie gorące gazy pożarowe odprowadzane są przez
klapy oddymiające na granicy przestrzeni objętej pożarem oraz 13 metrowy poziomy
kanał doprowadzający produkty spalania do właściwego szachtu wyciągowego. W
scenariuszu B gorące gazy pożarowe bezpośrednio po wpłynięciu przez klapy
oddymiające trafiają do szachtu wyciągowego oraz następnie do układu wyciągowego
wyposażonego w wentylatory (zaznaczone kolorem szarym na rys.1.). W scenariuszu C
gorące gazy pożarowe bezpośrednio z przestrzeni zagrożonej trafiają do szachtu
wyciągowego i następnie do układu wyciągowego, gdzie przetłaczane są przez
wentylatory na zewnątrz budynku.
Drugą grupę rozważanych lokalizacji stanowią wentylatory wyciągowe umieszczone
na poziomie wyrzutni terenowej, w równolegle połączonym układzie kanałów.
Lokalizacje D, E, F na rysunku 1 podobnie jak w przypadku pierwszej grupy odnoszą się
do trzech sposobów odprowadzania produktów spalania z przestrzeni objętej pożarem
odpowiednio przez: klapy oddymiające i poziomy kanał, kalpy oddymiające oraz
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bezpośrednio z przestrzeni objętej pożarem. Trzecią grupą są wentylatory wyciągowe
umieszczone w stropie garażu. Przypadek G przedstawia sytuację, w której gorące gazy
pożarowe wyciągane są z przestrzeni garażu przez klapy oddymiające i poziomy kanał
oddymiający zakończony wentylatorami wyciągowymi. W przypadku H gazy pożarowe
są wyciągane przez klapy oddymiające zaś w przypadku bezpośrednio przez wentylatory
wyciągowe zlokalizowane w stropie garażu.

3. MODEL NUMERYCZNY
Do przeprowadzenia analizy numerycznej został wykorzystany solwer obliczeniowy
Fire Dynamic Simulator (FDS), który jest dedykowanym solverem obliczeniowym CFD
do analizy przepływu w warunkach pożarowych. Podczas obliczeń solver FDS rozwiązuje
numerycznie formę równań Naviera-Stokesa dla przepływów o niskich prędkościach (Ma
< 0.3) [3]. Forma ta równania Naviera-Stokesa jest odpowiednia dla przepływów dymu i
ciepła powstałych w wyniku pożaru [3]. Szczegółowe informacje dotyczące równań i
algorytmów wykorzystywanych przez solver do rozwiązywania zagadnień
przepływowych znajdują się w FDS Technical Reference Guide [4]
Solwer Fire Dynamic Simulator wykorzystuje model turbulencji wielkich wirów
(Large Eddy Simulation) wraz z podsiatkowymi modelami turbulencji (SGS) tj. Constant
Smagorinsky, Dynamic Smagorinsky, Deardorff, Vreman, RNG-Renormalization group
eddy viscosity model, WALE-Wall Adapting Local Eddy-viscosity model [3]. W
przypadku modelu rozważanego w artykule do przeprowadzenia obliczeń został
wykorzystany model Deardorffa jako bazowy model podsiatkowy do analizowania
wymiany ciepła podczas pożaru [3].
Podstawowym zestawem równań w solwerze FDS są równania odnoszące się do
zachowania masy, pędu oraz energi dla płynu newtonowskiego. [3], [4]:
𝜕𝜌
𝜕𝑡
𝜕
𝜕𝑡
𝜕
𝜕𝑡

(1)

+ ∇(𝜌𝑢) = 0

(𝜌𝑢)𝜌 + ∇(𝜌𝑢 × 𝑢 + 𝑝𝐼) = ∇ ∙ 𝜏 + 𝜌𝑔

(𝜌ℎ)𝜌 + ∇ ∙ (𝜌ℎ𝑢) =

𝐷𝑝̅
𝐷𝑡

"
"
+ 𝑞̇ 𝑐𝑜𝑚𝑏
− 𝑘∇𝑇 − ∑𝑖 ℎ𝑖 𝜌𝐷𝑖 ∇𝑍𝑖 + 𝑞̇ 𝑟𝑎𝑑

(2)
(3)

w którym:
𝜌 – gęstość, 𝑡 – czas, 𝑢 – prędkość, ∇ −operator Nabla, 𝑝 −ciśnienie, 𝐼 −macież
jednostkowa, 𝜏 −tensor naprężeń, 𝑔 − siła grawitacji, ℎ −entalpia przepływu,
"
𝑝̅ −ciśnienie, 𝑞̇ 𝑐𝑜𝑚𝑏
−strumień objętościowy ciepła uwalnianego podczas spalania,
𝑘∇𝑇 − ∑𝑖 ℎ𝑖 𝜌𝐷𝑖 ∇𝑍𝑖 − człon wyrażający strumień ciepła przekazywany na drodze
"
przewodzenia, 𝑞̇ 𝑟𝑎𝑑
−strumień wymienianego ciepła przez radiację.
Promieniowanie cieplne reprezentowane jest w solwerze FDS za pomocą równania
transport promieniowania (RTE). Równanie transport promieniowania wyraża straty
(absorbcja), zyski (emisja) oraz rozproszenie energii (dysypację). Rownanie dane jest
zależnością [4]:
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"
(𝑥) = 𝑘(𝑥)[𝑈(𝑥) − 4𝜋𝐼𝑏 (𝑥)] ; 𝑈(𝑥) = ∫4𝜋 𝐼(𝑥, 𝑠 ′ )𝑑 𝑠 ′
−∇ ∙ 𝑞̇ 𝑟𝑎𝑑

(4)

w którym:
𝑘(𝑥) – współczynnik absorbcji, 𝐼𝑏 (𝑥) – człon źródlowy, 𝐼(𝑥, 𝑠) − rozwiązanie
równania transportu (RTE) dla nie rozpraszającego gazu szarego

4. ZAŁOŻENIA DO MODELU
4.1. Dane wejściowe
Modelowanie temperatury oddziaływującej na wentylatory wyciągowe systemów
wentylacji pożarowej należy do istotnych zagadnień z punktu widzenia bezpieczeństwa
zadziałania całego systemu dlatego warunki pracy systemu zostały dobrane jako najgorsze
z możliwych tak aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo zadziałania w skrajnie
trudnych warunkach. Analizę warunków początkowych modelu CFD rozpoczęto od tych,
w których spodziewany wpływ na temperaturę gorących gazów pożarowych
oddziaływujących na wentylatory wyciągowe będzie największy. Do najistotniejszych z
warunków otoczenia należy zaliczyć: temperaturę powietrza zewnętrznego,
promieniowanie słoneczne oraz brak opadów atmosferycznych oraz wiatru.
Promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne oraz wiatr należą do parametrów
oddziaływujących w największym stopniu na zewnętrzny odcinek przewodu
oddymiającego wykonanego z ocynkowanej blachy stalowej zlokalizowanego na dachu
budynku lub wyrzutni terenowej. Najbardziej niekorzystnymi parametrami są dni
słoneczne, bezwietrzne, bez opadów atmosferycznych, które mogłyby się przyczynić do
ochładzania powierzchni przewodu oddymiającego. Maksymalna temperatura powietrza
zewnętrznego w warunkach krajowych w ujęciu historycznym wynosiła ok. 39-40 °C, zaś
słoneczne promieniowanie cieplne mogące padać na nieosłonięty przewód oddymiający
ok. 1000 W/m2 [6].
Zarówno szacht jak i poziomy kanał oddymiający jest wykonany z żelbetu o grubości
24 cm i przewodności cieplnej ok. 1,7 W/mK wraz z 16 cm izolacją ze styropianu od
strony zewnętrznej o przewodności cieplnej 0,036 W/mK. Grubość tynków, zapraw
klejów i warstw farb z uwagi na niewielki wpływ na przewodność cieplną całej ściany w
modelu została pominięta [7].
Największy wpływ spośród powyższych założeń na wartość temperatury gazów
oddziaływujących na wentylatory wyciągowe zaobserwowano dla temperatury
zewnętrznej z uwagi na mieszanie się strumienia powietrza zewnętrznego o dużym
wydatku objętościowym ze strumieniem gorących gazów pożarowych pochodzących z
kolumny konwekcyjnej modelowanego pożaru. Drugą grupą najistotniejszych
parametrów początkowych podczas oszacowywania temperatury oddziaływującej na
wentylatory wyciągowe jest zdefiniowanie i zlokalizowanie modelowego źródła pożaru.
W przypadku garaży podziemnych źródłem pożaru są pojazdy, dla których dany garaż jest
przewidziany. Dostęp do rozważanego garażu jest zapewniony samochodom osobowym i
to one mogą być źródłem zagrożenia pożarowego emitującego największą moc podczas
spalania. Pożary samochodów osobowych jakie mogą występować w garażach
podziemnych zależą w głównej mierze od tego w jakim czasie rozpocznie się akcja
gaśnicza, w jakiej odległości od siebie są zaparkowane samochody i w jaki sposób są
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przechowywane oraz od instalacji SUG – samoczynnych urządzeń gaśniczych. Pierwsza
grupa czynników odnosi się do liczby samochodów jakie obejmie pożar, zaś druga do
ograniczenia jego mocy. Moc wyzwalana podczas pożaru zależy także od tego jakiej
wielkości i z jakich materiałów wykonany samochód ulega spaleniu. Moc pożaru
pojedynczego samochodu waha się od ok 1,5 MW do niemal 8,3 MW [8], [9], [10]
natomiast sumaryczna moc pożaru trzech samochodów osobowych wyniosła w szczycie
od 9,4 MW [12] do 16 MW, które zostały osiągnięte w teście 1 instytutu BRE [11]. Tym
samym moc pożaru przyjęta do analizy została zgodnie z krzywą rozwoju pożaru
otrzymaną w wyniku badań testu 1 [11], której moc maksymalna wyniosła 16 MW. Pożar
numerycznie został odwzorowany jako źródło ciepła i dymu. Pożar samochodów
osobowych w analizie został rozlokowany tak aby w jak największym stopniu gorące gazy
pożarowe wpływały bezpośrednio do kanałów oddymiających. W ten sposób zostanie
ograniczone rozpływanie się gorących gazów pożarowych po obiekcie dzięki czemu
zimny strumień powietrza zewnętrznego będzie miał ograniczone możliwości mieszania
się z kolumną konwekcyjną pożaru, przez co w mniejszym stopniu obniży jej temperaturę.
Trzecią grupą istotnych założeń początkowych związanych z możliwością oceny
temperatury oddziałującej na wentylatory wyciągowe jest wydajność sytemu wentylacji
pożarowej. Z uwagi na fakt, że wraz ze wzrostem wydajności wentylatorów wyciągowych
zwiększa się strumień świeżego powietrza napływającego do garażu przez punkty
kompensacji naturalnej. Wzrost ilości świeżego powietrza przekłada się na
intensywniejszy proces mieszania ze strumieniem gorących gazów pożarowych
powstałych w wyniku pożaru. Wydajność analizowanego systemu wentylacji pożarowej
w rozważanych przypadkach jest taka sama i wynosi 240 000 m3/h.

4.2. Model obliczeniowy
Na podstawie projektu architektonicznego budynku oraz założeń przy pomocy
graficznego interfejsu użytkownika solvera obliczeniowego FDS dokonano
trójwymiarowego odwzorowania geometrii obiektu wraz z fizycznymi właściwościami
materiałów oraz warunkami środowiskowymi.
W celu implementacji metod obliczeniowych mechaniki płynów w solverze
obliczeniowym Fire Dynamic Simulator przestrzeń obliczeniowa jest dyskretyzowana za
pomocą siatki obliczeniowej, na której rozwiązywane są odpowiednie formy równań
zachowania energii, masy oraz pędu. Solver FDS do modelowania turbulencji
wykorzystuje metodę Large Eddy Simulation przy użyciu strukturalnej siatki
obliczeniowej. Wymiary pojedynczej komórki obliczeniowej zostały dobrane tak aby
𝐷∗
spełnić warunek wartości ilorazu zawierającego się między 4 a 16 [13], gdzie 𝐷 ∗ jest
𝜕𝑥
charakterystyczną średnicą pożaru a 𝜕𝑥 jest
wymiarem pojedynczej komórki.
Charakterystyczna średnica pożaru D* zdefiniowana jest jako [3]
∗

𝐷 =(
gsdzie:

𝑄̇

𝜌∞ 𝑐𝑝 𝑇∞ √𝑔

2
5

)

(5)

𝑄̇ − strumień ciepła uwalniany przez pożar, 𝜌∞ −gęstość powietrza, 𝑐𝑝 − ciepło
właściwe powietrza, 𝑇∞ −temperatura otoczenia, 𝑔 −grawitacja
W przeprowadzonej analizie model numeryczny zbudowany został ze
strukturalnej sześciennej siatki obliczeniowej o dwóch rozmiarach komórek
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obliczeniowych. W szachcie wyciągowym i okolicy pożaru gdzie spodziewane są
większe gradienty parametrów pojedynczy element siatki numerycznej ma wymiar 0,1 m
x 0,1 m x 0,1 m, zaś w pozostałej części modelu 0,2 m x 0,2 m x 0,2 m. Łączna liczba
elementów siatki obliczeniowej w zależności od rozważanego scenariusza wyniosła od
1,07 do 2,1 mln komórek.

5. WYNIKI ANALIZY
W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano wyniki porównawcze średniej
temperatury mieszaniny gazów pożarowych oraz powietrza w kilku charakterystycznych
punktach pomiarowych odpowiadających lokalizacji na wlocie do kanału wyciągowego,
w kanale wyciągowym, na wlocie do szachtu wyciągowego oraz tuż przed wentylatorami
wyciągowymi. Lokalizacje punktów pomiarowych dla poszczególnych przypadków
zostały zaprezentowane na poniższym rysunku.

Rys.2. Rozważane lokalizacje punktów pomiarowych dla poszczególnych scenariuszy

Dla poszczególnych typów układów wyciągowych zostały przedstawione rozkłady
otrzymywanych parametrów mieszaniny gazów pożarowych oraz powietrza jako studium
najgorszych przypadków dla pożarów samochodów osobowych zlokalizowanych
możliwie najbliżej układów wyciągowych. Rozkład średniej temperatury został
przedstawiony w osi przepływu mieszaniny gorących gazów pożarowych na całej
długości jego przepływu (rys.3.).
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Rys.3. Rozkłady przewidywanej średniej temperatury mieszaniny gazów pożarowych oraz
powietrza dla rozważanych typów układów wyciągowych.

Wartości średnich temperatur otrzymywane w poszczególnych sekcjach
pomiarowych dla poszczególnych scenariuszy zostały przedstawione w poniższej tabeli:
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Tab. 2. Średnia temperatura mieszaniny gazów pożarowych oraz powietrza w poszczególnych
sekcjach pomiarowych
Scenariusz

A
B
C
D
E
F
G
H
I
Scenariusz

A
B
C
D
E
F
G
H
I

PP1

PP2

209,49

172,74

-----

-----

146,87

183,04

-----

-----

252,77

210,25

-----

-----

PP9

PP10

608,23
367,59
--610,23
1089,4
--631,33
589,08

907,39
264,13
--772,31
362,98
--909,42
308,8

---

---

Średnia temperatura [⁰C]
PP3
PP4
PP5
PP6

495,79
228,17

498,07
132,65

PP7

PP8

187,18

155,91

419,14

418,78

-----

-----

-----

-----

194,99

240,96

312,68

464,78

-----

-----

-----

-----

190,68

335,82

531,36

-----

-----

---

---

380,75
763,56

457,67
668,21

---

---

565,94
366,76

533,95
163,84

268,69

545,78

249,01

272,61

---

---

---

------------Średnia temperatura [⁰C]
PP11 PP12 PP13 PP14

--537,60
----647,02

--279,28
----276,20

253,39
289,64
----285,65

-----

-----

-----

PP15

PP16

239,13
194,91

215,90
123,53

213,39
117,37

204,82
274,43
313,48

198,62
239,10
177,16

196,08
268,66
228,99

261,77
227,68

256,23
202,84

297,10
237,55

236,57

276,16

197,02

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W artykule zostało przedstawione porównanie temperatury oddziaływującej na
wentylatory wyciągowe dla różnych koncepcji systemów odprowadzania dymu i ciepła z
przestrzeni objętej pożarem mającej na celu zapewnienie odpowiednich warunków
ewakuacji osób z zagrożonej przestrzeni, umożliwienie bezpiecznego prowadzenia akcji
ratowniczo-gaśniczej, ograniczenie strat materialny i zapobieganie przed
rozprzestrzenianiem się pożaru. Wykorzystanie metod numerycznych obliczeniowej
mechaniki płynów do analiz temperaturowych w wentylacji pożarowej daje możliwość
odwzorowania wpływu warunków środowiskowych na pracę systemu i porównania
różnych koncepcji wykonania systemów na etapie projektowym. Dzięki temu w pracy
zostało porównane 9 przykładowych rozwiązań umiejscowienia wentylatorów
wyciągowych w odniesieniu do oceny klasy odporności temperaturowej wentylatorów
wyciągowych.
Pierwszą grupę rozwiązań stanowiły systemy, w których wentylatory wyciągowe
zostały umiejscowione na dachu budynku (scenariusze A, B, C). Różniące się sposobem
usuwania dymu bezpośrednio z przestrzeni objętej pożarem poprzez różne konfiguracje
klap pożarowych.
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Dzięki odwzorowaniu najgorszych scenariuszy w jakich system wentylacji pożarowej
może działać uwzględniony zostaje odpowiedni margines bezpieczeństwa, który można
rozszerzyć na większość przypadków. W artykule zostały przedstawione czynniki, które
mają największy wpływ na klasę odporności temperaturowej, do nich należy zaliczyć:
wydajność systemu, wartość temperatury zewnętrznej oraz moc modelowego pożaru. Na
powyższe parametry należy zwrócić szczególną uwagę podczas oszacowywania
temperatury. Z kolei wpływ parametry takie jak przewodność cieplna szachtów i kanałów,
przez które odbywa się wymiana ciepła między mieszaniną gazów pożarowych a
środowiskiem zewnętrznym jest niewielka zwłaszcza w kontekście stosunkowo krótkiego
trwania intensywnej wymiany ciepła, aż do rozpoczęcia akcji gaśniczej. Wykorzystanie
metod numerycznych obliczeniowej mechaniki płynów do analiz temperaturowych daje
możliwość także oceny klasy odporności temperaturowej innych elementów wentylacji
pożarowej tj. przewody oddymiające, klapy przeciwpożarowy czy kurtyny dymowe.
Oszacowanie temperatury przy wykorzystaniu metod obliczeniowej mechaniki płynów
stanowi jedno z najlepszych przybliżeń rzeczywistości umożliwiając przeanalizowanie
wpływu wielu czynników na wynik analiz dzięki czemu może stanowić znacząca pomoc
dla projektantów instalacji wentylacji pożarowej przy wyborze odpowiedniej klasy
odporności temperaturowej wentylatorów wyciągowych.
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STRESZCZENIE
Miniaturowe turbiny gazowe stanowią jedno z dynamicznie rozwijających się źródeł
energii znajdujących zastosowania zarówno w bezzałogowych statkach powietrznych,
pociskach samosterujących jak i w energetyce rozproszonej. Wysoki stosunek mocy do
masy, niezawodność oraz łatwość obsługi – to główne zalety miniaturowych turbin
gazowych wyróżniające je spośród innych zespołów napędowych i energetycznych. Na
wyróżnienie zasługują także zalety takie jak elastyczność w zakresie stosowanych paliw
oraz obniżone koszty produkcji i eksploatacji dzięki stosunkowo niewielkiej liczbie części
wirujących (zastosowanie jednego wirnika). Miniaturowe turbiny gazowe charakteryzuje
niestety ograniczona sprawność cieplna. Miniaturyzacja konstrukcji stawia przed
konstruktorem wiele wyzwań, z których najważniejsze związane są z: ograniczaniem
luzów wierzchołkowych, odpowiednią organizacją procesu spalania i przepływu przez
zespół turbo-sprężarki.
Rosnące wymagania związane z ograniczeniami dotyczącymi emisji szkodliwych
produktów spalania oraz wysokiej sprawności źródeł energetycznych skłaniają do
poszukiwania nowych metod usprawniania miniaturowych turbin gazowych.
Perspektywiczne są systemy zmiennej geometrii pozwalające na odpowiednią kontrolę
procesów cieplno-przepływowych. Badania systemu kontroli temperatury w komorze
spalania przeprowadzone na Politechnice Warszawskiej wskazują na możliwość
zwiększenia temperatury gazów spalinowych o 245°C oraz zmniejszenia emisji tlenków
azotu (NOx) i tlenku węgla (CO) o odpowiednio 29% i 26%. Przeprowadzone badania
systemu kontroli kąta ustawienia dysz turbiny wykazały możliwość kontroli ciągu i
zmniejszenia jednostkowego zużycia paliwa przez silnik o 20% oraz dalszej redukcji
emisji substancji szkodliwych NOx i CO – o 31% i 25%.
Uzyskane wyniki wskazują, że miniaturowe turbiny gazowe mogą stać efektywnym
i niskoemisyjnym źródłem energii.

Słowa kluczowe:

turbiny gazowe, gęstość energii, zmienna geometria, sprawność;
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1. MINIATUROWE TURBINY GAZOWE
Silniki turbinowe niewielkich rozmiarów podzielić można na: silniki małe, silniki
miniaturowe oraz mikro-silniki. Pierwsze dwa sformułowania dotyczą jednostek, o mocy
od 25 do 500 kW [13]. Mikro-silniki turbinowe charakteryzuje natomiast przepływ
masowy powietrza rzędu milionowych części (10-6) przepływu masowego powietrza
komercyjnych turbin o mocach rzędu 100 MW. Przykładowo, turbina gazowa LMS100
posiada nominalny przepływ masowy powietrza rzędu 230 kg/s [14]. Mikro-turbiny
charakteryzują się przepływem masowym powietrza rzędu 0,23 g/s.
Niniejsze opracowanie dotyczy jednostek o mocach 1000-krotnie większych, a więc
zaliczającymi się do turbin małych lub miniaturowych. Miniaturowa turbina gazowa jest
maszyną wirnikową zamieniającą energię przepływu gazów spalinowych na energię
mechaniczną. Składa się ze sprężarki, komory spalania oraz modułu turbiny. Pierwsze
eksperymentalne turbiny gazowe pojawiły się jeszcze przed pierwszą wojną światową [1],
natomiast ich intensywny rozwój przypada na drugą połowę XX wieku. Prace nad
miniaturyzacją turbin rozpoczęły się w latach 70. XX wieku i doprowadziły do ich
upowszechnienia w ograniczonych zastosowaniach, takich jak lotnicze pomocnicze źródła
mocy (ang. Auxiliary Power Unit, APU) oraz napęd pocisków manewrujących (ang.
cruise missile).
Na powyższych przykładach łatwo dostrzec, że miniaturyzacja turbin gazowych jest
powiązana z lotnictwem, które premiuje wysoki stosunek mocy do masy i wielkości
silnika lub inaczej rozwiązania o wysokiej gęstości energii. Nie znaczy to jednak, że nie
poszukiwano innych zastosowań dla małych turbin gazowych. Wiele prób związanych jest
z przemysłem motoryzacyjnym, w którym warte wymienienia są trzy konstrukcje: Rover
BRM Le Mans z 1962 roku, Chrysler Turbine Car z 1963 roku oraz Lotus 56 z 1968 roku.
Pojazdy te zapisały się w historii motoryzacji, pomimo braku ich komercjalizacji.
Powodem ograniczonego sukcesu pojazdów z napędem turbinowym było głównie
wysokie zużycie paliwa oraz wysokie emisje spalin [2].
Jak wcześniej wspomniano małe i miniaturowe silniki turbinowe znalazły
zastosowanie w lotnictwie: jako silniki pomocnicze oraz jako napęd pocisków
manewrujących. Pomocnicze źródła mocy (APU) to silniki turbinowe przeznaczone do
zapewnienia energii elektrycznej na potrzeby statku powietrznego, właściwego ciśnienia
w kabinie pasażerskiej oraz rozruchu głównych silników turbinowych samolotów. O ich
popularności decydują wysoka niezawodność, niewielkie rozmiary oraz wysoki stosunek
mocy do masy. Pociski manewrujące to natomiast bezzałogowe aparaty latające zdolne do
wykonania misji przy pomocy silnika oraz z wykorzystaniem siły nośnej. Pierwowzory
pocisków manewrujących pojawiły się już pod koniec pierwszej wojny światowej,
natomiast najbardziej znanym przykładem jest V-1 z okresu drugiej wojny światowej.
Konstrukcje te nie wykorzystywały jednak silników turbinowych. Po wojnie nastąpił
szybki rozwój pocisków manewrujących, który doprowadził do skonstruowania wielu
napędzanych turbinami obiektów latających. Są to przykładowo amerykańskie pociski
AGM-86, BGM-109 Tomahawk oraz AGM-129 i AGM-158. Wszystkie wykorzystują
małe silniki turbinowe, takie jak jednowałowy Teledyne CAE J402 i dwuwałowe
Williams F107 i F112. Przykładowe zdjęcie silnika F112 przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Silnik F112, w tle demonstrator technologii X-36A, na którym silnik

został zastosowany [źródło własne].

Rosnące zainteresowanie miniaturowymi turbinami gazowymi obserwowane jest
również pod kątem hybrydowych zastosowań energetycznych, w konfiguracji z prądnicą.
W zastosowaniach takich na korzyść turbin gazowych przemawiają: niska cena, prosta
konstrukcja oraz łatwość konserwacji i stosunkowo wysoka niezawodność. Turbiny
gazowe, ze względu na swój charakter pracy w reżimie spalania ciągłego, pozwalają
również na stosowanie paliw alternatywnych [3]. Firma Capstone wykazała [4], że jej
turbiny C30 i CR30 wykazują porównywalną efektywność przy zastosowaniu paliw CNG,
LPG, biogazu, oleju napędowego oraz metanu.

2. WYZWANIA DOTYCZĄCE SPRAWNOŚCI ORAZ EMISJI
ZANIECZYSZCZEŃ Z MAŁYCH TURBIN GAZOWYCH
Jednym z głównych zagadnień dotyczących miniaturowych turbin gazowych jest ich
optymalizacja pod kątem podniesienia sprawności. Przy malejącym obciążeniu spada
sprawność turbiny, a tym samym rosną emisje substancji szkodliwych.
Wymagania stawiane napędom oraz źródłom energii w coraz większym stopniu
kształtowane są nie tylko przez tradycyjne parametry takie jak zużycie paliwa,
niezawodność czy koszt obsługi, ale też przez rozwijające się normy prawne dążąc do
uzyskania pożądanej, zerowej emisyjności [10]. Postulaty te rozumiane mogą być również
szerzej prowadząc do zdefiniowania śladu środowiskowego produktu (ang. Product
Environmental Footprint, PFR), rozumianego jako całkowity koszt środowiskowy
produktu, od pozyskania materiałów, przez produkcję, użytkowanie aż do przetworzenia
zużytego produktu [11]. Przykładową mapę wpływu procesu na całkowity ślad
środowiskowy przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Przykładowa mapa jednego z procesów wytwarzania produktu [11].
Przy tak rozumianym całkowitym śladzie środowiskowym technologii wytwarzania
energii, miniaturowe turbiny gazowe mogą okazać się obiecującym źródłem energii.
Koszt środowiskowy wytworzenia oraz dystrybucji miniaturowych elementów jest
stosunkowo niewielki a przy zastosowaniu odpowiednio dobranych alternatywnych paliw
i właściwej turbinie gazowej o wysokiej gęstości energii, osiągnięte parametry operacyjne
oraz emisje substancji szkodliwych mogą okazać się również akceptowalne.
Pierwsze badania dotyczące ograniczenia śladu środowiskowego miały początek w
latach 70. XX wieku i dotyczyły głównie ograniczeń emisji w lotnictwie. Związane były
z odkryciem wpływu reakcji fotochemicznych tlenków azotu z ozonem na troposferę i
stratosferę [12]. Obecnie, w rozwoju efektywnych i niskoemisyjnych turbin gazowych
aktywnie uczestniczy Unia Europejska przez program Clean Sky 2. Jego cele to:
ograniczenie emisji substancji szkodliwych z turbin gazowych (dwutlenku węgla i
tlenków azotu – o 20-30%), ograniczenie hałasu generowanego przez samoloty oraz
minimalizacja wpływu lotnictwa na środowisko.
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3. BADANIA MINIATUROWYCH TURBIN GAZOWYCH
PROWADZONE NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ
Zakład Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
prowadzi badania nad miniaturowymi turbinami gazowymi od 2010 roku, kiedy to
studenckie koło naukowe MELprop zakupiło silnik GTM-120 skonstruowany przez firmę
Jetpol. Jest to miniaturowa jednowałowa turbina gazowa zaprojektowana przy
zastosowaniu gotowych komponentów z innych konstrukcji, takich jak: GR-130 (komora
spalania), UT-160 (turbina) oraz UT-160ZA. Architektura silnika składa się z układu
wlotowego doprowadzającego powietrze do odśrodkowej sprężarki, dyfuzora
łopatkowego, komory spalania o przepływie quasi-odwróconym, pojedynczego osiowego
stopnia turbiny oraz dyszy wylotowej. Turbina gazowa zainstalowana jest na badawczym
stanowisku hamownianym zaprojektowanym w Zakładzie Silników Lotniczych PW.
Stanowisko wyposażono w instalacje: sterowania silnikiem, paliwowe (gazu
rozruchowego oraz paliwa ciekłego), system akwizycji danych z zainstalowanych
czujników wraz z komputerem służącym do ich analizy oraz instalację odprowadzania
spalin wraz z analizatorem ich składu. Zdjęcie silnika GTM-120 zainstalowanego na
stanowisku hamownianym przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Stanowisko hamowniane silnika GTM-120.
Tradycyjne trendy rozwojowe turbin gazowych polegają na ich stopniowej
optymalizacji przy zastosowaniu nowych materiałów. Badania prowadzone w Instytucie
Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej dotyczą niekonwencjonalnych metod
poprawy efektywności i ograniczania emisji zanieczyszczeń z miniaturowych turbin
gazowych. Badany jest system zmiennej geometrii otworów pierwotnej i rozcieńczającej
strefy spalania w komorze spalania [5, 6], system kontroli kąta ustawienia dysz turbiny
[7,8] oraz zasilanie silnika paliwami alternatywnymi, w tym emulsją paliwowo-wodną [9].
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3.1. Komory spalania miniaturowych silników turbinowych
Komory spalania miniaturowych turbin gazowych często funkcjonują na zasadzie
przepływu „quasi-odwróconego”. Podobny typ konstrukcji komory spalania mają silniki
takie jak: KJ-66, GR-130, JetCat, Graupner G-160, Simjet 1200. Komora spalania silnika
WREN MW54 charakteryzuje się modyfikacją opisanej konstrukcji – parownice zostały
w niej wygięte w kierunku obwodowym zwiększając tym samym pola powierzchni
bocznych parownic i poprawiając proces odparowania paliwa w stosunkowo krótkiej
komorze spalania. Podobnie, silnik FD 3/64, także ze względu na niewielkie rozmiary,
posiada krotką komorę spalania wyposażoną w jedną wygiętą w kształt spirali parownicę.
Takie rozwiązanie pozwala na lepsze odparowanie paliwa przed rozpoczęciem procesu
spalania. W silniku SR-30 zastosowano natomiast komorę spalania o przepływie
zwrotnym wraz z ciśnieniowymi wtryskiwaczami paliwa.
Badania prowadzone w Zakładzie Silników Lotniczych doprowadziły do opracowania
koncepcji zmiennej geometrii komory spalania pozwalające na kontrolę powierzchni
otwarcia tychże otworów. Wyniki badań eksperymentalnych komór spalania wykazały
zależność emisji NO i NO2 od powierzchni otworów pierwotnej i rozcieńczającej strefy
spalania. Z zależności tej wynika, iż obniżenie temperatury w tylnej części komory
spalania powoduje przyspieszenie przemian o ujemnej energii aktywacji. Dlatego też
otwarcie otworów rozcieńczających powoduje obniżenie temperatury na wylocie z
komory spalania i zwiększenie poziomu emisji NO2. Natomiast otwieranie otworów
pierwotnej strefy spalania powoduje obniżenie temperatury w przedniej części komory i
zmniejszenie emisji NO zgodnie z mechanizmem termicznym Zeldovich’a. Dodatkowo,
większa powierzchnia otworów strefy pierwotnej wpływa na zwiększenie temperatury w
strefie rozcieńczania, a także i na wylocie z komory spalania spowolniając tym samym
przemiany NO w NO2, w wyniku czego obserwowany jest również spadek emisji NO2.

3.2. Zmienna geometria dysz turbiny
W Zakładzie Silników Lotniczych prowadzone są również badania zmiennej geometrii
turbiny miniaturowej turbiny gazowej. Zakłada ona możliwość kontroli kąta ustawienia
dysz turbiny w trakcie pracy silnika. Rozwiązanie takie wpływa bezpośrednio na
podstawowe parametry robocze turbiny i całego silnika. Koncepcja ta ma trzy główne
zalety: umożliwia lepsze obciążenie elementów turbiny w stosunku do standardowych
(nieruchomych) dysz i potencjalnie podniesienie ich trwałości związane z ograniczeniem
obciążeń niskocyklowych; poprawia sprawność turbiny w trakcie przyspieszania i
zwalniania biegu oraz umożliwia kontrolę wydatku masowego, a tym samym ciągu i
właściwego wydatku paliwa. Silnik z turbiną o zmiennej geometrii stwarza możliwość
bardziej optymalnej jego pracy w różnych reżimach, przy różnych obciążeniach.
W ramach badań eksperymentalnych miniaturowej turbiny gazowej z
zainstalowanymi zmienionymi geometriami wieńców dyszowych dokonano analizy
emisji następujących gazów: NO, NO2, NOx, CO i O2. Wpływ zmiany kąta ustawienia
dyszy turbiny na warunki panujące w komorze spalania związany jest ze zmianą
powierzchni efektywnej dysz. Przymykanie dysz prowadzi do zmniejszenia powierzchni,
przez którą spaliny wypływają z komory spalania, tym samym zwiększając ciśnienie
statyczne wewnątrz komory oraz prędkość przepływu wokół dysz, a także zmniejszając
wydatek masowy całego silnika. W ogólności, zawartość tlenu w spalinach maleje wraz z
przymykaniem dysz turbiny przy każdej prędkości obrotowej. Związane jest to ze
zwiększaniem temperatury w komorze spalania wraz z przymykaniem dysz turbiny, a tym
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samym zwiększaniem sprawności całego silnika, a także z ograniczaniem wydatku
masowego spowodowanym zmniejszoną powierzchnią efektywną turbiny. Niski poziom
emisji substancji szkodliwych (CO, NO i NO2) osiągnięto w konfiguracji z dyszami
przymkniętymi o +7 stopni [8].

3.3. Zasilanie emulsją wodno-paliwową oraz paliwami alternatywnymi
Jednym z zagadnień o potencjalnie znaczącym wpływie na emisyjność miniaturowych
turbin gazowych jest zastosowanie emulsji paliwowo-wodnej do ich zasilania [9].
Podstawy fizyczne badań nad niehomogeniczną mieszaniną paliwa z zawiesiną wodną z
dodatkiem środków powierzchniowo czynnych opierają się na obniżeniu temperatury
spalania spowodowanym absorbcją ciepła oraz lepszym rozpyleniem emulsji paliwowej
w komorze spalania dzięki efektowi mikro-eksplozji, czyli rozerwaniu przegrzanych
kropelek wody. Prowadzone obecnie badania numeryczne oraz eksperymentalne nad
zastosowaniem opisanej emulsji wskazują na możliwe obniżenie emisji NO w stosunku
do zasilania czystą naftą lotniczą o 27%. Podobny poziom redukcji emisji jest
spodziewany w przypadku całkowitej emisji tlenków azotu (NOx) [9].
Dodatkowo, w kontekście zasilania miniaturowych turbin gazowych rozważane jest
paliwo wodorowe. Jego potencjalne zastosowanie może prowadzić do dalszego
ograniczenia emisji substancji szkodliwych. Jednocześnie można sądzić, że niska waga,
kompaktowość i wysoka niezawodność turbiny gazowej są w stanie rekompensować
wzrost poziomu skomplikowania konstrukcji i ewentualny nieznaczny wzrost masy
systemów przechowywania i zasilania silników paliwami wodorowymi. Spalanie wodoru
w mieszaninie z powietrzem wymaga dużego współczynnika nadmiaru powietrza, w celu
ograniczenia wytwarzania tlenków azotu. Zadanie takie jest trudne do wykonania w
klasycznym silniku tłokowym, wymaga bowiem stosowania sprężarki oraz powiększenia
objętości tłoków. Zaletą turbiny gazowej jest możliwość zapewnienia dużego naddatku
powietrza bez konieczności powiększania całego silnika, ani stosowania dodatkowych
agregatów. Rozważenia wymaga zastosowanie odpowiednich materiałów w systemach
zasilania wodorem oraz w częściach wirujących w celu uniknięcia szkodliwego wpływu
wodoru na kruchość metali.

4. PODSUMOWANIE
Przedstawione technologie, uwarunkowania społeczno-prawne oraz zaprezentowane
badania wskazują na wysoki potencjał zastosowania miniaturowych turbin gazowych w
systemach energetyki rozproszonej oraz innych, innowacyjnych i niskoemisyjnych
źródłach energii. Turbina gazowa charakteryzuje się najwyższą dostępną gęstością
energetyczną. Parametr ten, mimo niskiej sprawności, jest w stanie zrekompensować inne
jej wady, takie jak stosunkowo wysoka emisyjność przy zastosowaniu alternatywnych
paliw. Badania niekonwencjonalnych systemów zmiennej geometrii pozwalają zaś na
stwierdzenie możliwości poprawy jej sprawności oraz ograniczenia emisyjności. Tym
samym możliwe jest uzyskanie konkurencyjnego źródła energetycznego o niskim
całkowitym śladzie środowiskowym przy zastosowaniu istniejących konstrukcji i
rozwiązań.
W związku ze złożonym charakterem badanych zjawisk i mało poznaną, miniaturową
konfiguracją turbiny gazowej konieczne są dalsze badania dotyczące w szczególności:
1. Interakcji systemów zmiennej geometrii.
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2.
3.
4.

Wpływu spalania paliw alternatywnych (emulsji paliwowo-wodnej, paliw
wodorowych oraz biopaliw).
Dalszego podwyższania sprawności miniaturowych turbin gazowych.
Możliwych zastosowania nowych materiałów w systemach zmiennej geometrii.
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STRESZCZENIE
Generator strugi syntetycznej jest urządzeniem zbudowanym z dwóch głównych
komponentów: przetwornika który przetwarza energię elektryczną w ruch drgający
membrany oraz obudowy stanowiącej pewną objętość wewnętrzną (komorę) wraz
z dyszą. Ruch membrany wewnątrz komory wywołuje cykliczną zmianę objętości
powodując zasysanie i wypychanie płynu roboczego przez dyszę. Przy spełnieniu
odpowiednich warunków, podczas cyklu wypychania płynu z komory przez dyszę
powstaje struktura wirowa, która odrywa się od krawędzi dyszy i przemieszcza się pod
wpływem samoindukcji. Podczas cyklicznej pracy generatora powstaje ciąg struktur
wirowych, który uśredniony w długim okresie czasu podobny jest do strugi swobodnej.
W pracy zaprezentowano wpływ kształtu przekroju poprzecznego dyszy oraz parametrów
sygnału sinusoidalnego zasilającego przetwornik elektroakustyczny na charakterystyczne
prędkości, impedancję oraz sprawność energetyczną urządzenia. Urządzenie
wykorzystuje przetwornik elektroakustyczny o średnicy nominalnej 6”, częstotliwości
rezonansowej 37Hz oraz nominalnej impedancji 8Ω. Obudowa generatora strugi
syntetycznej została wykonana z płyty PMMA o grubości 20 mm. Wymiary zewnętrzne
obudowy wynoszą 180x180 mm, natomiast wewnętrzny otwór o średnicy 150 mm wraz
z wgłębieniem membrany stanowi objętość komory. Dysze zostały wykonane
w technologii cięcia laserowego w płycie PMMA o grubości 3 mm. Płyta dyszy, wraz
z dystansem i przetwornikiem zostały skręcone razem śrubami. W pracy zbadano dwie
dysze: kwadratową i okrągłą o podobnym polu przekroju poprzecznego. Każdą z dysz
badano dla zmiennej częstotliwości sygnału sinusoidalnego w zakresie od 8-100Hz oraz
stałej mocy czynnej dostarczanej do przetwornika wynoszącej 3W, oraz dla stałej
częstotliwości rezonansowej i zmiennej mocy czynnej w zakresie od 0,02W do 5W.
[------------]
Słowa kluczowe: struga syntetyczna, przepływ, generator strugi syntetycznej,
sprawność energetyczna;

61

_____________________________________XXIV Zjazd Termodynamików 2020

1. WSTĘP
Struga syntetyczna jest rodzajem przepływu generowanym przez ścieżkę wirów
schodzących z krawędzi dyszy podczas cyklu wypychania płynu z komory generatora
strugi syntetycznej. Cechą charakterystyczną urządzenia wytwarzającego strugę
syntetyczną jest brak zewnętrznego doprowadzenia płynu. Średni wydatek masowy
w przekroju dyszy wynosi zero [1]. Na rysunku 1 zaprezentowano etapy powstawania
strugi syntetycznej.

Rys. 1. Powstawanie strugi syntetycznej: a) zasysanie płynu do komory, b) wypychanie płynu
z komory, tworzenie wiru pierścieniowego, c) zasysanie płynu do komory - wir jest nienaruszony
przez zasysany płyn: ① - komora, ② - membrana, ③ - dysza, ④ - zasysany płyn, ⑤ - wir
pierścieniowy

Struga syntetyczna może być analizowana na dwa sposoby: jako zjawisko chwilowe
oraz uśrednione w czasie. Struga syntetyczna uśredniona w czasie wykazuje
podobieństwo do strug ciągłych [2]. Struga syntetyczna może być wykorzystywana do
rozpraszania ciepła [3] oraz do sterowania oporem aerodynamicznym [4].
Celem pracy jest zbadanie wpływu kształtu przekroju poprzecznego dyszy na
prędkości charakterystyczne oraz sprawność energetyczną generatora strugi syntetycznej.

2. STANOWISKO BADAWCZE
Generator strugi syntetycznej zbudowany jest z przetwornika elektroakustycznego
(głośnika) STX W.18.200.8.FGX o częstotliwości rezonansowej 37Hz i nominalnej
impedancji wynoszącej 8Ω. Komorę generatora stanowi płyta dystansowa PMMA
o wymiarach zewnętrznych 180 mm x 180 mm i grubości 20 mm z wewnętrznym
otworem o średnicy 150 mm. Płyta zamykająca komorę wraz z dyszą skręcana jest wraz
płytą dystansową do pierścienia montażowego głośnika za pomocą ośmiu śrub. W pracy
zbadano dwie dysze o przekroju poprzecznym okrągłym i kwadratowym wykonanych
w technologii wycinania laserowego. Dysze miały długość wynoszącą 3 mm oraz zbliżone
pola powierzchni wynoszące dla obydwu dysz około 461 mm2. Zdjęcie generatora
wykorzystywanego w badaniach zaprezentowano na rys. 2. Pomiędzy płytami znajduje
się pasta silikonowa w celu redukcji nieszczelności. Generator zasilany jest analogowym
sygnałem sinusoidalnym. Sygnał zasilający jest generowany przez generator funkcyjny
RIGOL DG4062 a następnie wzmacniany przez wzmacniacz akustyczny AUNA CD-708.
Pomiar wartości skutecznej napięcia i natężenia prądu jak i częstotliwości sygnału
zasilającego generator był realizowany przez kartę pomiarową National Instruments NI
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USB-6211. Pomiar prędkości efektywnej był realizowany pośrednio poprzez pomiar siły
odrzutu generatora strugi syntetycznej przy wykorzystaniu precyzyjnej wagi
laboratoryjnej RADWAG WTC2000 o rozdzielczości wynoszącej 0,01 g i zakresie
pomiarowym 2000 g.

Rys. 2. Generator strugi syntetycznej zainstalowany na wadze

Czynnikiem roboczym jest powietrze o temperaturze pokojowej i ciśnieniu
atmosferycznym. Temperatura i wilgotność względna powietrza została zmierzona za
pomocą termo-higrometru APAR AR-252, natomiast ciśnienie otoczenia zostało
zmierzone za pomocą barometru HONEYWELL HPB200W2DA-B. Temperatura
powietrza podczas badań wynosiła średnio 22,1°C a ciśnienie otoczenia 98955Pa.
Urządzenia pomiarowe zostały podłączone do komputera ze środowiskiem LabVIEW.
Zestawienie badanych konfiguracji geometrycznych dysz wraz z nastawami
zaprezentowano w tabeli 1.
Tab. 1. Badane dysze wraz z nastawami

Dysza
Okrągła
Kwadratowa
Okrągła
Kwadratowa

d, a [mm]
24,22
21,5 x 21,5
24,22
21,5 x 21,5
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A [mm2]
460,6
462,3
460,6
462,3

f [Hz]
8-100
8-100
26
26

P [W]
3
3
0,02-5
0,02-5
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3. WZORY
Uśredniona w czasie siła reakcji generatora strugi syntetycznej jest związana
z prędkością charakterystyczną zależnością [5]:
𝑇

1 𝑇
1
𝐹𝑜 = ∫ 𝐹 d𝜏 = ∫ ∫ 𝜌𝑢2 d𝜏d𝐴 = 𝜌𝐴𝑈 2
𝑇 0
𝑇

(1)

𝐴 0

gdzie: F0 – uśredniona w czasie siła reakcji, F – chwilowa siła reakcji, T – okres, A –
pole powierzchni dyszy, ρ – gęstość, u – prędkość chwilowa, τ – czas, U – prędkość
charakterystyczna.
Gdzie uśredniona w czasie siła reakcji jest określana z pomiaru masy na wadze
laboratoryjnej:
𝐹0 = 𝑚 ∙ 𝑔

(2)

gdzie: m – masa, g – przyspieszenie grawitacyjne.
Przekształcając równanie (1):
𝑈= √

𝐹0
𝐴∙𝜌

(3)

gdzie gęstość powietrza została określona ze wzoru:
𝜌=

𝑝ot
𝑅𝑖 ∙ 𝑇ot

(4)

gdzie: pot – ciśnienie otoczenia, Tot – temperatura otoczenia, Ri – indywidualna stała
gazowa dla powietrza.
Sprawność generatora strugi syntetycznej można określić ze wzoru [6]:
𝜂=

0.5 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑈 3
𝑃

(5)

gdzie: P – moc czynna dostarczana do generatora.
Podstawiając równanie (3) do równania (5) otrzymujemy zależność:
𝜂=

1
𝐹3
√ 0
2𝑃 𝐴 ∙ 𝜌

(6)

Moc czynna została obliczona z zależności:
𝑃 = 𝐸𝐼cos(𝜑)
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gdzie: E – napięcie skuteczne, I – prąd elektryczny skuteczny, φ – kąt przesunięcia
fazowego.
Impedancja generatora strugi syntetycznej została określona z zależności:
𝑍=

𝐸
𝐼

(8)

4. WYNIKI
Prędkość charakterystyczna na wylocie dyszy, uśredniona w czasie oraz w przekroju
powierzchni dyszy dla obydwu badanych geometrii dysz w funkcji częstotliwości sygnału
zasilającego generator strugi syntetycznej oraz dla stałej mocy czynnej P=3W
zaprezentowano na rysunku 3. Należy tu podkreślić, że zaprezentowana metoda
pomiarowa umożliwia pomiar prędkości charakterystycznej, która jest uśredniona w
czasie i w przekroju poprzecznym dyszy. W przypadku strugi syntetycznej, stwarza to
nowe możliwości, ponieważ dla dysz nieosiowosymetrycznych pomiar prędkości
uśrednionej w przekroju poprzecznym jest skompilowany i możliwy w zasadzie tylko przy
wykorzystaniu metody pomiarowej PIV a następnie całkowaniu wg. równania (1).
10

U [m/s]

8
6

4
2
0

Dysza ○
Dysza □
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
f [Hz]

Rys. 3. Prędkość charakterystyczna strugi syntetycznej w funkcji częstotliwości sygnału
zasilającego, P=3W

Maksymalna wartość prędkości dla dyszy okrągłej wynosi U=9,18 m/s i występuję dla
częstotliwości f=22 Hz, natomiast dla dyszy o przekroju kwadratowym wynosi
U=9,21 m/s i występuję również dla tej samej częstotliwości f=22 Hz. Z rysunku 3 można
odczytać, że charakterystyki prędkości dla obydwu badanych dysz są porównywalne co
do osiąganych wartości liczbowych oraz charakteru przebiegu zmienności. Na rysunku 4
zaprezentowano charakterystykę prędkości od mocy czynnej zasilającej generator strugi
syntetycznej i stałej częstotliwości wynoszącej f=22Hz. Maksymalna prędkość została
osiągnięta dla największej badanej mocy czynnej wynoszącej P=5W i wynosiła dla
obydwu dysz w przybliżeniu U=11,6 m/s. Charakter przebiegu zmienności prędkości
charakterystycznej w funkcji mocy czynnej jest podobny do funkcji pierwiastkowej tj.
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U~P1/4. Wartości prędkości charakterystycznej dla tych samych mocy czynnych
zasilających generator strugi syntetycznej osiągają porównywalne wartości w całym
badanym zakresie tj. P=0.02-5W.
Na rysunku 5 zaprezentowano charakterystykę sprawności energetycznej generatora
strugi syntetycznej dla stałej mocy czynnej wynoszącej P=3W w funkcji częstotliwości
drgań membrany generatora. Maksymalna wartość sprawności dla dyszy okrągłej
osiągana jest dla częstotliwości f=22Hz i wynosi η=6,70%, natomiast dla dyszy
kwadratowej również dla częstotliwości f=22Hz i wynosi η=6.72%.
12
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8
6
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Dysza ○
Dysza □
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Rys. 4. Prędkość charakterystyczna strugi syntetycznej w funkcji mocy czynnej dostarczanej do
generatora, f=22Hz

Wartość sprawności generatora strugi syntetycznej rzędu kilku procent jest wartością
typową dla tego typu urządzeń, ze względu na między innymi relatywnie niską sprawność
przetwarzania energii elektrycznej w energię postępową ruchu membrany głośnika [6].
Częstotliwości dla której osiągana jest maksymalna sprawność generatora strugi
syntetycznej jest nazywana częstotliwością rezonansową urządzenia i jest związana z
masą drgającą powietrza w dyszy oraz między innymi podatnością zawieszenia membrany
[7]. W rozpatrywanym urządzeniu optymalna częstotliwość pracy generatora strugi
syntetycznej wynosi 22Hz, pomimo faktu, że częstotliwość rezonansowa samego głośnika
bez obudowy wynosi 37Hz.
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Rys. 5. Sprawność energetyczna generatora strugi syntetycznej w funkcji częstotliwości sygnału
zasilającego, P=3W
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Na rysunku 6 zaprezentowano charakterystykę sprawności generatora strugi
syntetycznej dla optymalnej częstotliwości f=22Hz w funkcji mocy czynnej dostarczanej
do urządzenia. Dla najmniejszej badanej mocy czynnej wynoszącej P=0.05W, sprawność
urządzenia z dyszą okrągłą wynosi 1,75% natomiast z dyszą kwadratową wynosi 1,58%.
Wraz ze wzrostem mocy czynnej (napięcia skutecznego zasilania) do wartości około 1W
następuję szybki wzrost sprawności urządzenia po którym występuję plateau
charakterystyki. Charakterystyki sprawności w funkcji mocy czynnej zasilającej
urządzenie są zbliżone dla obydwu dysz. Generator z dyszą kwadratową osiąga
nieznacznie większe wartości sprawności energetycznej w porównaniu z zainstalowaną
dyszą okrągłą.
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Rys. 6. Sprawność energetyczna generatora strugi syntetycznej w funkcji mocy czynnej
dostarczanej do generatora, f=22Hz

Na rysunku 7 zaprezentowano charakterystykę współczynnika mocy cos(φ) w funkcji
częstotliwości zasilania generatora strugi syntetycznej. Współczynnik mocy osiąga
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wartość równą jedności dla częstotliwości wynoszącej około 22Hz. W obszarach
częstotliwości przed i za częstotliwością rezonansową urządzenia, współczynnik mocy
jest mniejszy od jedności. Charakterystyki współczynnika mocy w funkcji częstotliwości
dla obydwu dysz są porównywalne co do wartości i przebiegu.
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Rys. 7. Współczynnik mocy generatora strugi syntetycznej w funkcji częstotliwości sygnału
zasilającego, P=3W

5. PODSUMOWANIE
W pracy zaprezentowano porównanie prędkości charakterystycznych oraz sprawności
energetycznej generatora strugi syntetycznej z pojedynczą dyszą okrągłą oraz pojedynczą
dyszą kwadratową w szerokim zakresie częstotliwości pracy generatora 8-100Hz oraz w
szerokim zakresie mocy czynnej zasilającej urządzenie 0,02-5W. Częstotliwość
rezonansowa urządzenia wynosi 22Hz dla obydwu badanych dysz. Charakterystyki
prędkości uśrednionej w czasie pełnego cyklu oraz w przekroju powierzchni dyszy są
porównywalne co do osiąganych wartości oraz charakteru przebiegu. Maksymalna
wartość sprawności dla dyszy okrągłej osiągana jest dla częstotliwości f=22Hz i wynosi
η=6,70%, natomiast dla dyszy kwadratowej również dla częstotliwości f=22Hz i wynosi
η=6.72%. Z zaprezentowanych pomiarów wynika, że charakterystyki przepływowe w
bliskim polu są porównywalne dla obydwu badanych dysz, i silniej zależą od pola
powierzchni dysz [6] niż od samego kształtu.
Zaprezentowane wyniki badań mogą wydawać się trywialne, jednakże generator strugi
syntetycznej wytwarza struktury wirowe, które generują przepływ w dalekim polu na
skutek prędkości indukowanej. Nie można tego odnieść do przepływu ustalonego w np.
kanałach, ze względu na całkowicie odmienny charakter generacji przepływu. Dysza
osiowosymetryczna (okrągła) ma jedną krawędź spływu, przez co powstaje specyficzna
struktura wirowa – wir pierścieniowy (toroid). Dysza kwadratowa ma aż cztery krawędzie
spływu, co skutkuje powstaniem skomplikowanej struktury wirowej. Zaprezentowane
wyniki badań mogą być przydatne do optymalizacji generatorów strugi syntetycznej.
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ABSTRACT
Most of the data presented in the literature relate to saturation temperatures in the range 20°C to 40°C due to the application in refrigeration technology. There is necessity to
extend databases to higher values of saturation temperature due to new applications such
as Organic Rankine Cycle and high temperature heat pumps. Only few papers contain data
for high reduced pressure for low boiling point liquids. This paper focus on research
conducted on boiling and heat transfer for various fluids for increased saturation
temperature. With the increase in saturation temperature to and above critical values,
reduced pressure increases, the density and viscosity of the vapor phase rises, while the
opposite trend is noticed for the liquid phase. These influences directly contribute to
velocity increase of liquid phase and reduction of the vapor phase, what results in similar
values of the phase velocities. The increase in the reduced temperature also leads to
reduction in surface tension, what renders decrease of Bond number and domination of
gravitational forces. This paper presents overview of current research and conception of
new testing facility.
[------------]
Keywords:
heat transfer, pressure drop, high saturation temperature, subcritical region, high reduced
pressure;

1. INTRODUCTION
An important trend in the development of new technologies is miniaturization of
technical objects, an effort that requires extensive background knowledge of fluid
dynamics and heat transfer in single-phase convection and flow boiling. The ability to
accurately predict the pressure drops and heat transfer and the choice of geometry and
working conditions are important factors for design and selection of the optimal settings
of heat exchangers. Nowadays, there is an increasing interest in refrigerants featuring low
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Global Warming Potential (GWP). New regulations require that air-conditioning and
refrigeration applications cannot be manufactured with fluorinated greenhouse gases
having GWP greater than 150. This lead to use new eco-friendly fluids like CO2, which
operates in near critical and supercritical region. Other applications like high temperature
heat pumps or ORC cycles operates at much higher parameters than refrigeration systems.
Data available in literature on heat transfer of refrigerants at high values of saturation
temperature is sparse.

2. FLOW BOILING HEAT TRANSFEER IN MINICHANELLS
During the last two decades, great efforts have been made to identify the main
parameters governing microscale flow boiling heat transfer. Experimentally two
mechanisms were assumed to govern flow boiling heat transfer in macrochannels and
minichannels: the nucleate boiling and the convective boiling. Nucleate boiling is related
to the formation of bubbles at the tube wall. When nucleate boiling is dominant, the heat
transfer coefficient is independent of the mass velocity and vapor quality, dependent on
the heat flux and sensitive to the saturation pressure level. Convective boiling is related to
conduction and convection through a thin liquid film with evaporation at the liquid–vapor
interface. Mechanisms of heat transfer during condensation corresponds to convective
boiling. When both nucleate and convective boiling are of the same order importance, the
heat transfer coefficient is dependent on the heat flux, mass velocity and vapor quality.
Another heat transfer mechanism can exist in particular conditions which is called dryout.
Increase of parameters of liquid–vapor phase-change phenomena has significant
impact on heat transfer. At high saturation temperatures high vapor density, low surface
tension, high vapor viscosity and low liquid viscosity can be observed . Authors of [1]
conducted research on this topic. At high saturation temperatures impact of nucleate
boiling is more significant than in conventional conditions. Usually increase of reduced
pressure leads to increase of heat transfer, but some cases process is opposite. Heat
transfer mechanisms are strongly dependent on the flow parameters (mass velocity, heat
flux and vapor quality), the working fluid, the geometry and the saturation conditions.
Unfortunately data available in literature for this region is very sparse.

3. EXPERIMENTAL STUDIES ON FLOW BOILINGAND
CONDENSATION HEEAT TRANSFER AT HIGH SATURATION
TEMPERATURE
In [2] publication heat transfer data for flow boiling of R134a, R22, R125 and R410A
at high saturation temperature, and thus high reduced pressure, are presented. Reduced
pressure covers a range between 0.2 and 0.5. Quality vary depending on fluid and
experimental conditions: the heat transfer coefficient increases with vapour quality (for
R134a), is roughly constant (for R134a, R22, R125) or even decreases with vapor quality
(in the case of R410A). It can be concluded that nucleate boiling plays a key role at high
evaporating pressure. Experiments have been compared against four predicting methods.
Author presented his modification of Gungor-Winterton correlation, which may be used
for prediction of heat transfer coefficient within the operating conditions range.
Authors of publication [3] reported heat transfer data, measured during boiling of
R134a and R410A inside a horizontal microfin tube. The reduced pressure of the present
database varies from 0.19 to 0.49 and mass flux varies from 80 to 600 kg m2/s.
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Measurements are conducted for 30°C and 40°C saturation temperature. When the
saturation temperature is increased from 30°C to 40°C, the heat transfer coefficient rises
only at low vapor quality, due to the effect on the nucleate boiling mechanism. The
experimental heat transfer coefficient increases with mass flux up to G=200 kg*m2/s,
when the mass flux is further increased, the heat transfer coefficient slightly decreases. In
the microfin tube the heat transfer coefficient is noticeably higher than that in the plain
tube and the dry-out inception is shifted towards higher values of vapor quality. This is
particularly clear in the case of R410A, where the action of micro-fins prevents the
entrainment of liquid in the vapor core and the partial dry-out. The dry-out vapor quality
has exhibited a dependence on the heat flux, displaying earlier dry-out at higher heat flux.
In most cases, at constant values of saturation temperature and heat flux, the onset of dryout is shifted to higher vapor quality when the mass flux is completely different trends.
Charnay et al. [1,4,5,6] conducted research on heat transfer during boiling of R245fa
in 3mm inner diameter circular channel. This experimental investigation aimed at studying
the heat transfer characteristics of R-245fa during flow boiling in a 3.00 mm inner
diameter tube at a saturation temperature ranging from 60°C to 120°C. The evolution of
the heat transfer coefficient with the vapor quality was discussed for various combinations
of heat flux, mass velocity and saturation temperature while the flow regime was also fixed
by these parameters. The contribution to the overall heat transfer of a variety of
mechanisms was identified and discussed for medium and high saturation temperatures.
At 60°C, the heat transfer coefficient is independent of vapor quality and mass flux during
intermittent flow whereas it is sensitive to heat flux. In annular flow, the heat transfer
coefficient increases with increasing vapor quality and/or mass velocity. As a result, at
60°C, nucleate and convective boiling are both present. At 120°C, the heat transfer
coefficient exhibits completely different trends. The heat transfer coefficient decreases for
both intermittent and annular flow regimes. The analysis of the results led to highlight the
key role of nucleate boiling at high saturation temperature.
Authors of publications [7,8,9,10] conducted research of condensation of R404A and
R410A flowing through horizontal tubes at high values of critical pressure and for
supercritical pressures. A comprehensive study of two-phase condensation pressure drop
in refrigerant blends spanning a very wide range of tube diameters was conducted at
operating conditions near the critical pressure (Pr = 0.8 and 0.9). It was shown that existing
correlations for adiabatic and diabatic two-phase flow could not accurately predict the data
for all tube sizes and conditions. Thus, the data from this study were used to develop a
model to predict pressure drop in tubes with diameters ranging from 0.76 to 9.40 mm
during condensation.. More detailed study of the underlying flow regime mechanisms at
near-critical pressure and the effect on pressure drop is worthy of future investigation.
Belyaev at al [11] presented results of an investigation of flow boiling heat transfer of
R113 and RC318 in two vertical channels with diameters of 1.36 and 0.95 mm and lengths
of 200 and 100 mm, respectively, under different combinations of reduced pressure, liquid
subcooling, mass flux and heat load. These governing parameters were varied within the
following ranges of reduced pressure from 0.15 to 0.9, mass flux G from 770to 4800
kg/(m2 s), inlet fluid temperature Tin from 30°C to 180°C, and q from boiling onset up
to crisis (maximal value of CHF was qcr = 907 kW/m2). The analyses examined the
influence of the various flow parameters on the heat transfer of subcooled flow boiling in
the channels with small diameters. The results for wall temperature, pressure drop and
heat transfer data for various parameters are typical for subcooled flow boiling. For the
full range of flow parameters, univocal influences of mass flow rate, pressure diameter
and fluid subcooling on heat transfer, pressure drop and CHF were observed. Increases in
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mass flow rate and pressure extend the heat flux range in the convection regime and
enhance CHF, and inlet temperature increase and mass flow rate decrease lead to the
opposite effect. When other flow parameters and heat flux are fixed, increases of pressure
result in a significant reduction in pressure drop. The paper presented comparisons
between the experimental and calculated data for flow boiling heat transfer. In this
research for high reduced pressure (pr > 0.4) qualitative differences in flow boiling and
convection heat transfer characteristics in minichannel do not differ from the results
obtained in conventional tubes.
Jakubowska at al. [12] presented an experimental study of the flow boiling heat transfer
coefficients of HFE7000 in a vertical tube of 2.3 mm inner diameter in various operating
conditions such as heat flux, saturated temperature, mass flux as well as vapor quality have
been presented. Experiments have been carried out to identify the effects of heat flux, mass
flux and saturation temperature on their influence of the flow boiling heat transfer
coefficients. For this purpose, various operating conditions have been analyzed in this
study. While trying to capture as much as possible, the changes of parameters, which can
be achievable to obtain at the presented experimental facility in case of HFE7000 flow
boiling. The experimental data have been compared with some predictive methods from
the literature. It is of great significance for the design of systems and devices using the
HFE7000 refrigerant especially when the experimental research on the two-phase flow of
this working fluid is still limited. The flow boiling heat transfer coefficient increases with
increasing mass flux. However, the effect of increasing mass flux is less obvious and
almost negligible on heat transfer coefficients. As the saturation temperature goes up, the
flow boiling heat transfer coefficient increases. The flow boiling heat transfer coefficient
increases significantly with the increasing heat flux, which is lead to conclusion, that
nucleate boiling is dominant. The heat transfer coefficient, initially, slightly decreases with
vapor quality in the low-quality region and then increases with the further increase in
vapor quality. After the heat transfer coefficient reaches the maximum value, it decreases
as the vapor quality goes up to a high vapor quality region.
Summary of disused research is presented in table 1. Type of refrigerant , orientation,
and maximal parameters are presented in columns. Most experiment were conducted on
horizontal tubes.

Publication

Del Col
2010 [1]
Padovan et
al. 2011 [2]
Charnay et
al. 2013 [3]
Charnay et
al. 2014 [4]

Tab. 1. Parameters of research conducted on heat transfer during boiling and
condensation at high saturation temperatures
Max
Pressure/
Boiling/
Internal
Max
Refrigerant
Orientation
Max
Condensation
Diameter
Temp.
Reduced
Pressure
R134a,
0,53
up to
R22, R125
boiling
horizontal
8 mm
reduced
45°C
and R410A
pressure
R134a,
boiling
horizontal
7.69 mm
42°C
0,49
410A
R-245fa

boiling

horizontal

3 mm

80°C

4,6bar

R-245fa

boiling

horizontal

3 mm

120°C

1,92bar
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Charnay et
al. 2015 [5,
6]
Jiang et al.
2006 [8]
Andresen
et al. 2015
[9]
Garimella
et al. 2015
[11]
Garimella
et al. 2016
[10]
Jakubowsk
a et al.
2019 [13]
Belyaev et
al. 2017

R-245fa

boiling

horizontal

3 mm

120°C

1,92bar

R404A and
R410A

condensation

horizontal

9.4 and
6.2 mm

61°C

0,9

R404A and
R410A

condensation

horizontal

0.76 ≤ D
≤ 9.4 mm

67,5°C

0,9

R404A and
R410A

condensation

horizontal

0.76 ≤ D
≤ 9.4 mm

110°C

Supercritical

R404A and
R410A

condensation

horizontal

0.76≤D≤9
.4mm

61°C

0,9

HFE 7000

boiling

vertical

2.3 mm

54°C

1.97bar

R113 and
RC318

boiling

vertical

1.36 and
0.95 mm

180°C

30bar

4. MIKIELEWICZ MODEL
The versatile semi-empirical model for calculations of flow boiling and flow
condensation due to J. Mikielewicz [15] and the final version due to D. Mikielewicz et al.
[12,13,14] has been tested for a significant number of experimental data and has returned
satisfactory results for the case of the flow boiling process for numerous fluids. The
fundamental hypothesis of the model is the fact that heat transfer during flow boiling with
bubble generation can be modeled as a sum of two contributions constituting the total
energy dissipation in the flow, namely the energy dissipation due to the shearing flow
without the bubbles and dissipation resulting from the bubble generation. The final version
of the model reads:
α 𝑇𝑃𝐵
1
α𝑃𝐵 2
𝑛
= √𝑅𝑀𝑆
+
(
)
α𝐿𝑂
1 + 𝑃 α𝐿𝑂

(1)

Equation (1) also includes the empirical correction P defined by equation (2).
Occurring in the equation (1) the two-phase multiplier is raised to the power n (n=0.76 for
turbulent flow, n=2 for laminar flow). Effect of reduced pressure was introduced to
improve model predictions.
𝑝𝑠𝑎𝑡 𝑎
(2)
𝑃=(
) 2.53 ∗ 10−3 ∗ 𝑅𝑒 1.17 ∗ 𝐵𝑜 0.6 ∗ (𝑅𝑀𝑆 − 1)−0.65
𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡
Convective part of equation (3) can also include the effect of reduced pressure effect.
The exponents in eq. (9) have been derived using the multiple regression method and are
equal to a1=1.61 and a2=-1.There is additionally another term in equation (3) which
should account for the fact that it may be prone to the reduced pressure. That is the pool
boiling heat transfer coefficient. In the considered model the generalized Cooper model is
used - equation (4). That model is featuring the reduced pressure as one of the independent
parameters. For that reason no amendments are required to that issue.
𝑝𝑠𝑎𝑡 𝑎
𝑛
𝑅𝑀𝑆
= 𝑅𝑀𝑆 ∗ [1 − (
) ]+1
(3)
𝑝𝑐𝑟𝑖𝑡
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The term A in the formula (4) is a constant dependent on the type of refrigerant and in
the case of freons this value is 55.
2

α𝑃𝐵 = 𝐴 ∗ 𝑞 3 ∗ 𝑀 −0.5 ∗ 𝑃𝑟0.12 ∗ (−𝑙𝑔𝑃𝑟 )−0,55
(4)
This model is proven to be useful engineering tool however data regarding high
saturation temperatures is very sparse. This modification was adjusted to better predict
heat transfer coefficient at high values of reduced pressure. More experimental data
regarding heat transfer at subcritical region should be collected to verify and validate this
correlation.

5. CONCLUSIONS
Recent research regarding heat transfer at high saturation temperatures is presented in
this publication. Data regarding heat transfer above 100°C is very sparse. Only a few
research present data regarding this parameters [1,5,11]. With the increase in saturation
temperature to and above critical values, reduced pressure increases, the density and
viscosity of the vapor phase rises, while the opposite trend is noticed for the liquid phase.
These influences directly contribute to velocity increase of liquid phase and reduction of
the vapor phase, what results in similar values of the phase velocities. The increase in the
reduced temperature also leads to reduction in surface tension, what renders decrease of
Bond number and domination of gravitational forces. Because of this change in properties
nucleate boiling has more profound impact on heat transfer than convective boiling. In
most research increase of saturation temperature led to increase of heat transfer
coefficients.
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1)

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki numerycznej analizy termodynamicznej układu
grzewczego wyposażonego w sprężarkową parową pompę ciepła współpracującą z
gruntowym pionowym U-rurowym wymiennikiem ciepła. Zbadano możliwość
wykorzystania paneli monokrystalicznych, jako źródła energii elektrycznej układu
grzewczego. Uwzględniono zmienności zapotrzebowania na ciepło i cykliczność
funkcjonowania pompy grzejnej, okresowo wspomaganej przez dodatkowe źródło ciepła
zasilane energią elektryczną. Obliczenia przeprowadzone dla założonej konfiguracji rur
gruntowego wymiennika ciepła wykazały, że średnie sezonowe współczynniki
efektywności energetycznej układu pompy grzejnej i całego układu grzewczego wynoszą
odpowiednio 3,09 i 2,88. Układ fotowoltaiczny o mocy nominalnej 9,15 kWp podczas
sezonu grzewczego dostarcza łącznie ok. 31,6% energii elektrycznej potrzebnej do
zasilania układu grzewczego. Przy założeniu możliwości rocznego bilansowania energii z
systemem elektroenergetycznym i możliwości wykorzystania całej energii elektrycznej
wytworzonej w ciągu roku, układ fotowoltaiczny dostarczyłby ok. 90% energii
elektrycznej zużywanej w układzie grzewczym.
[------------]

Słowa kluczowe:

pompa ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, zużycie energii, układ fotowoltaiczny;

1. WPROWADZENIE
Zainteresowanie układami grzewczymi z pompami ciepła wykorzystującymi energię
geotermalną cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczba takich instalacji zarówno
w Polsce jak i w świecie stale wzrasta. Dużym zainteresowaniem cieszą się także
rozwiązania, w których układ fotowoltaiczny jest źródłem energii elektrycznej dla
agregatu pompy ciepła. Analizom układów pomp ciepła z pionowymi gruntowymi
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wymiennikami ciepła poświęcone są m.in. prace [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Mają one
zarówno charakter eksperymentalny, jak i obliczeniowy. W symulacjach numerycznych
wykorzystywane są zarówno autorskie programy obliczeniowe jaki i programy
profesjonalne, jak np. Ansys Fluent. W obliczeniach wydajności paneli fotowoltaicznych
wykorzystywane są szczegółowe dane meteorologiczne. Przykładem programu służącego
do analizy funkcjonowania paneli różnych typów jest program RETscreen. Wyniki
wariantowych obliczeń układu paneli polikrystalicznych bazujących na danych
katalogowych przy uwzględnieniu godzinowej zmienności parametrów otoczenia natężenia promieniowania słonecznego i temperatury przedstawiono w [7]. W pracy tej
uwzględniono wpływ temperatury panelu na działanie panelu, wyznaczając jej chwilowe
wartości w oparciu o zależność podaną w literaturze, jako funkcję natężenia
promieniowania i temperatury otoczenia. W pracach [8], [9] zastosowano analogiczną
metodologię uwzględniając przy tym wpływ jedynie zmiennego natężenia
promieniowania słonecznego na produkcję elektryczności paneli polikrystalicznych.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie parametrów operacyjnych układu grzewczego
wykorzystującego sprężarkową parową pompę ciepła i pionowy, gruntowy wymiennik
ciepła o założonej konfiguracji rur oraz ocena możliwości wykorzystania układu
fotowoltaicznego do zasilania układu grzewczego w energię elektryczną. W pracy
przedstawiono krótki opis modelu matematycznego układu grzewczego [10], bazującego
na modelu wcześniejszym [11], metodologię obliczeń układu fotowoltaicznego oraz
wybrane wyniki obliczeń. Symulację nieustalonych procesów zachodzących w układzie
grzewczym przeprowadzono dla założonej konfiguracji rur gruntowego wymiennika
ciepła. Składa się on z 10 U-rur o długości 20 m każda, umieszczonych w rzędzie w
odległości 6 m od siebie. Obliczenia obejmowały okres jednego sezonu grzewczego.
Wyznaczono ponadto chwilowe wartości energii elektrycznej wytwarzanej w układzie
fotowoltaicznym składającym się z paneli monokrystalicznych uwzględniając wpływ
zarówno zmienności natężenia promieniowania słonecznego, jak i temperatury paneli na
moc elektryczną układu. Zbadano możliwości wykorzystania paneli, jako źródła energii
elektrycznej dla wspomnianego układu grzewczego bezpośrednio podczas sezonu
grzewczego. Rozważono także przypadek, w którym bilansowanie energii elektrycznej w
układzie przyłączonym do systemu elektroenergetycznego odbywa się w okresie
rocznym.

2. OPIS UKŁADU I MODELU MATEMATYCZNEGO
Schemat układu grzewczego przedstawiono na rys.1. Głównym źródłem ciepła jest
sprężarkowa parowa pompa grzejna wykorzystująca grunt, jako dolne źródło ciepła.
Ciepło z gruntu jest pobierane przez wodny roztwór glikolu, który przepływa przez
umieszczone w rzędzie pionowe elementy U-rurowe gruntowego wymiennika ciepła,
połączone równolegle z parowaczem pompy ciepła. Ciepło z pompy grzejnej jest
transportowane do układu grzejników w budynku za pośrednictwem obiegu wodnego. W
układzie wykorzystywane jest szczytowe źródło ciepła. Energia elektryczna potrzebna do
napędu sprężarki i pomp nośników ciepła oraz do zasilania szczytowego źródła ciepła
dostarczana jest częściowo z układu fotowoltaicznego.
Obliczenia termodynamiczne układu grzewczego przeprowadzono przy
wykorzystaniu modelu matematycznego i programu komputerowego, które zostały
przedstawione w [10]. Model ten składa się z modelu sprężarkowej parowej pompy ciepła,
modelu wymienników ciepła w ogrzewanej przestrzeni i modelu podukładu grunt –
gruntowy pionowy wymiennik ciepła. Umożliwia analizę nieustalonych procesów
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zachodzących w układzie grzewczym i wyznaczanie chwilowych wartości
charakterystycznych parametrów operacyjnych w każdym kroku czasowym. W
obliczeniach założono podział sezonu grzewczego na kilkugodzinne okresy bilansowe,
dla których znane jest zapotrzebowanie na ciepło, co umożliwia symulację cyklicznego
funkcjonowania układu, charakterystycznego dla rzeczywistych układów [12]. W każdym
okresie bilansowym pompa ciepła funkcjonuje w kolejnych krokach czasowych,
pobierając ciepło z gruntu do momentu dostarczenia do obiektu wymaganej ilości ciepła.
Następnie do końca okresu bilansowego układ nie działa, a w gruncie wokół rur
wymiennika zachodzi proces naturalnej regeneracji cieplnej. Dodatkowe źródło ciepła
działa w przypadku, gdy wydajność cieplna pompy nie jest wystarczająca, aby zaspokoić
zapotrzebowanie na ciepło. Działanie pompy ciepła, składającej się z parowacza,
sprężarki, skraplacza i zaworu dławiącego, realizującej obieg Lindego z adiabatyczną
nieodwracalną przemianą sprężania, w każdym kroku czasowym opisuje nieliniowy układ
zależności. Zawiera on m.in. równania bilansu energii dla poszczególnych elementów,
równania Pecleta dla wymienników ciepła, zależności służące do wyznaczania
współczynników przenikania ciepła i formuły określające parametry termofizyczne
czynników roboczych. W analogiczny sposób opisano funkcjonowanie wymienników
ciepła w przestrzeni ogrzewanej, uwzględniając dodatkowo ich charakterystykę cieplną.
Model podukładu grunt-pionowy U-rurowy wymiennik ciepła jest dwuwymiarowy [10] i
bazuje na modelu [11]. Z uwagi na mały przyrost temperatury czynnika pośredniczącego
w gruntowych wymiennikach ciepła (2-4 K) założono, że średni jednostkowy strumień
ciepła pobieranego w rurach wymiennika równy jest jednostkowemu strumieniowi ciepła
wyznaczonemu dla średniej temperatury nośnika ciepła.

Rys. 3. Fragment powtarzalnego elementu gruntowego wymiennika ciepła z
siatką
podziału
numerycznego

Rys. 1. Schemat układu grzewczego
Rys. 2. Schemat elementu
U-rurowego

Rozpatrywany gruntowy wymiennik ciepła składa się z elementów U-rurowych
(rys. 2) usytuowanych w rzędzie. Rys. 3 przedstawia fragment powtarzalnego elementu
gruntowego wymiennika ciepła wraz z siatką podziału numerycznego. Powtarzalny
element stanowi poziomą płaszczyznę (poprzeczny przekrój pojedynczego elementu
U-rurowego wraz z otaczającym gruntem) leżącą w połowie j-tej warstwy jednorodnego
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gruntu [10]. Jest on ograniczony czterema płaszczyznami: adiabatyczną płaszczyzną
zawierającą osie elementów U-rurowych, płaszczyzną równoległą do niej leżącą w
odległości 6 m, i dwiema płaszczyznami adiabatycznymi leżącymi w połowie odległości
pomiędzy sąsiadującymi U-rurami. W każdym kroku czasowym wyznaczany jest średni
jednostkowy strumień ciepła qli (1) pobieranego przez czynnik w i-tej rurze j-tej sekcji
(rys. 2) dla średniej temperatury czynnika Tglsri. Temperatura ta zależna jest od temperatur
czynnika przy dopływie Tgl2i i przy wypływie Tgl1i z i-tej rury (2).

𝑞̇ 𝑙𝑖 = 𝑞̇ 𝑙𝑖 (𝑇𝑔𝑙𝑠𝑟 𝑖 )
𝑇𝑔𝑙𝑠𝑟 𝑖 =

𝑇𝑔𝑙 2 𝑖 + 𝑇𝑔𝑙 1 𝑖
2

(1)
(2)

Programu ANSYS Fluent został wykorzystany do wyznaczania jednostkowego
strumienia ciepła pobieranego z gruntu i rozkładu temperatury w gruncie (3). W modelu
uwzględniono procesy zmiany fazy wilgoci w gruncie i pominięto przesączanie się wody
gruntowej.

𝜕 2 𝑇𝑔 𝜕 2 𝑇𝑔 𝜌𝑔 𝑐𝑔 𝜕𝑇𝑔
+
=
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜆𝑔 𝜕𝜏

(3)

Temperatura czynnika przy wypływie z i-tej rury wyznaczana jest w oparciu o
zależności (4) i (5).

𝑄̇𝑝𝑖 = 𝑞̇ 𝑙𝑖 𝑙𝑖

𝑇𝑔𝑙 1 𝑖 = 𝑇𝑔𝑙 2 𝑖 +

(4)

𝑄̇𝑝𝑖
̇ 𝑐𝑔𝑙𝑖 𝜌𝑔𝑙𝑖
𝑉𝑔𝑙

(5)

Wartość strumienia objętości czynnika wyznaczono na podstawie charakterystyki
pompy i charakterystyki hydraulicznej układu przepływowego. Warunkiem brzegowym
na zewnętrznej powierzchni rury jest średnia temperatura czynnika i zastępczy
współczynnik przenikania ciepła. Wartości tych wielkości są obliczane w każdym kroku
czasowym. Obliczenia przeprowadzono przy założeniu, że temperatura czynnika
pośredniczącego przy dopływie do gruntowego wymiennika ciepła jest równa
temperaturze przy wypływie z parowacza, a temperatura czynnika podgrzanego
odpowiada temperaturze czynnika przy dopływie do parowacza. W przypadku gruntu
niejednorodnego opisana procedura obliczeniowa jest realizowana dla każdej z sekcji rur
zlokalizowanych w poszczególnych warstwach gruntu. Wówczas temperatura przy
dopływie do kolejnej sekcji rur jest równa temperaturze czynnika przy wypływie z sekcji
poprzedniej. W przypadku, gdy układ grzewczy nie działa rozpatrywany jest proces
przewodzenia ciepła w gruncie przy założeniu idealnej izolacji rur gruntowego
wymiennika ciepła.
Kompleksowa procedura obliczeniowa rozpatrywanego układu: ogrzewany obiektpompa ciepła- gruntowy wymiennik ciepła realizowana w każdym kroku czasowym ma
charakter iteracyjny, co wynika z powiązań pomiędzy trzema modułami układu (obieg
wodny, obieg czynnika roboczego pompy ciepła, obieg roztworu glikolu) oraz opisanymi
wyżej założeniami modelu [10]. Głównymi rezultatami obliczeń, zależnymi od czasu są
temperatury wody, czynnika roboczego w obiegu pompy ciepła, czynnika
pośredniczącego w pobieraniu ciepła z gruntu, strumienie ciepła pobieranego z gruntu,
dostarczanego przez agregat pompy ciepła i dodatkowe źródło ciepła do przestrzeni
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ogrzewanej, elektryczna moc napędowa, rozkład temperatury gruntu. Wyniki te stanowią
podstawę wyznaczania pozostałych parametrów charakteryzujących funkcjonowanie
układu w kolejnych dobach, m.in. wartości produkcji ciepła, zużycia elektryczności,
współczynnika efektywności energetycznej. Wykorzystywana w obliczeniach zmienność
zapotrzebowania na ciepło w przyjętych okresach bilansowych została wyznaczona przy
wykorzystaniu modelu obiektu uwzględniającego nieustalone procesy wymiany ciepła z
otoczeniem przedstawionego w [10], [13].
Symulacja działania układu fotowoltaicznego bazuje na charakterystyce technicznej
przykładowego panelu monokrystalicznego [14]. Na tej podstawie wyznaczono zależność
pomiędzy gęstością natężenia promieniowania słonecznego a maksymalną mocą
elektryczną panelu Pmax przy standardowej temperaturze panelu, tj. tSTC= 250C. W
obliczeniach uwzględniono spadek mocy elektrycznej związany ze wzrostem temperatury
panelu fotowoltaicznego powyżej temperatury standardowej, wykorzystując katalogową
wartość jednostkowego wskaźnika spadku mocy maksymalnej xt przy wzroście
temperatury panelu o 1K ponad temperaturę standardową i spadek sprawności układu w
kolejnych latach działania Δητ [14] oraz sprawność falownika ηF. Chwilową wartość mocy
elektrycznej określa zależność (6):

𝑃 = 𝑃[1 − (𝑡𝑃𝑉 − 𝑡𝑆𝑇𝐶 ) ⥂ 𝑥𝑡 ]𝐹 𝜏

𝑚𝑎𝑥

(6)

Temperaturę panelu tPV w funkcji temperatury otoczenia tot i gęstości natężenia
promieniowania słonecznego I wyznaczano w oparciu o zależność:

𝑡𝑃𝑉 = 𝑡𝑜𝑡 +

𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20
𝐼
800

(7)

gdzie NOCT to temperatura panelu przy natężeniu promieniowania słonecznego
800 W/m2 i temperaturze otoczenia tot=200C.

3. ANALIZA WYNIKÓW OBLICZEŃ, WNIOSKI
Jak wspomniano, gruntowy wymiennik ciepła składa się z 10 elementów U-rurowych
o długości 20 m umieszczonych w rzędzie w odległości 6 m. Czynnikiem pośredniczącym
w wymienniku ciepła jest wodny roztwór glikolu propylenowego. Grunt ma strukturę
dwuwarstwową o znanych parametrach termofizycznych [10], [13]. Obliczenia
przeprowadzono dla założonych parametrów konstrukcyjnych elementów pompy ciepła,
charakterystyki cieplnej wymienników ciepła w budynku, charakterystyki sprężarki,
przyjmując R134a jako czynnik roboczy pompy ciepła [10], [13]. Rozpatrywano okres
jednego sezonu grzewczego, który rozpoczyna się ok. połowy września i trwa 230 dni,
jest podzielony na 3-godznne okresy bilansowe, a obliczenia wykonano przyjmując stały
krok czasowy 450s. Układ fotowoltaiczny składa się z 30 paneli monokrystalicznych o
łącznej mocy nominalnej 9,15 kWp ustawionych pod kątem 45 stopni w kierunku
południowym. Przyjęto xt=0,0039 1/K, NOCT=450C, Δητ=1=0,03 [14] oraz ηF=0,97. Rys.
4 przedstawia wyznaczoną zmienność zapotrzebowania na ciepło w kolejnych 3godzinnych okresach bilansowych sezonu grzewczego [13], przyjętą w symulacjach
numerycznych rozważanego układu grzewczego. Zapotrzebowanie na ciepło i produkcję
elektryczności wyznaczono w oparciu o godzinowe dane meteorologiczne dla Katowic
(natężenie promieniowania słonecznego i temperaturę otoczenia) [15].
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Rys.4. Zapotrzebowanie na ciepło w
kolejnych okresach bilansowych sezonu
grzewczego

Rys.5. Strumienie ciepła pobieranego z
gruntu Qd, dostarczanego przez pompę Qg i
dodatkowe źródło ciepła Qzr i moc
elektryczna sprężarki Nel: A-50, B-100 dzień
sezonu grzewczego

Rys.6. Ilość ciepła dostarczanego przez pompę
ciepła Qg, ilość ciepła pobieranego z gruntu Qd
i ilość zużywanej energii elektrycznej Eel

Jak wykazały już wcześniejsze analizy, podczas cyklicznego poboru ciepła z gruntu
zmienia się jego stan termiczny w otoczeniu rur wymiennika ciepła oraz wartości
parametrów działania układy. Zmienność strumieni ciepła pobieranego z gruntu i
dostarczanego przez pompę ciepła (rys. 5) ma postać analogiczną jak w przypadku
rozważanym w [11], gdy założona cykliczność działania pompy ciepła miała charakter
dobowy. Na początku każdego okresu bilansowego przy cyklicznej pracy układu (A,
rys.5) wartości tych wielkości są wyższe, z upływem czasu zaś maleją. Wynika to z faktu
częściowej regeneracji cieplnej gruntu, która ma miejsce podczas przerwy w działaniu
układu, tj. pomiędzy kolejnymi cyklami pracy. W okresie działania agregatu pompy ciepła
ma miejsce spadek zarówno temperatury gruntu w pobliżu rur gruntowego wymiennika
ciepła, jak i m.in. strumienia pobieranego ciepła oraz wydajności cieplnej pompy.
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Analogiczny jest przebieg mocy napędowej sprężarki. W przypadku zwiększonego
zapotrzebowania na ciepło, układ pompy ciepła działa w sposób ciągły w kolejnych
okresach bilansowych wspomagany przez dodatkowe źródło ciepła. Przykład takiego
funkcjonowania obrazuje wariant B na rys.5 - w 100 dniu sezonu pompa ciepła działa w
ciągły sposób przez trzy pierwsze okresy bilansowe.

Rys.7. Zapotrzebowanie na energię

elektryczną w układzie grzewczym (A),
energia elektryczna wytwarzana w układzie
fotowoltaicznym (B)

Rys.8. Udział układu fotowoltaicznego w
pokryciu zapotrzebowania na energię
elektryczną układu grzewczego

Obliczenia przeprowadzone krok po kroku dla kolejnych okresów bilansowych
umożliwiły wyznaczenie dobowych ilości ciepła pobranego z gruntu, ciepła
dostarczonego do ogrzewanego obiektu przez pompę ciepła oraz dobowego zużycia
energii elektrycznej w układzie pompy ciepła (rys.6). Zużycie to, związane z dobowym
czasem działania pompy ciepła podczas sezonu rośnie osiągając maksymalne wartości w
okresach największego zapotrzebowania na ciepło. Obliczenia wykazały, że agregat
pompy ciepła działa przez ponad 20 godzin na dobę podczas 50 dni sezonu grzewczego,
jest też okresowo wspomagany przez dodatkowe źródło ciepła w 27 dniach. Taki sposób
działania wynika z założonej konfiguracji rur gruntowego wymiennika ciepła i wpływa na
efektywność układu. W rozpatrywanym przypadku sezonowy współczynnik efektywności
energetycznej układu pompa ciepła-gruntowy wymiennik ciepła wynosi ok.3,09, a
współczynnik efektywności energetycznej całego układu z uwzględnieniem
funkcjonowania szczytowego źródła ciepła i pompy wody grzewczej – ok. 2,88.
W początkowym i końcowym okresie sezonu grzewczego dobowa produkcja układu
fotowoltaicznego jest większa od dobowego całkowitego zużycia elektryczności w
układzie grzewczym (rys.7). W okresie od listopada do lutego działanie układu
fotowoltaicznego jest bardzo zróżnicowane – dobowa produkcja stanowi od ok.2,3 % do
ok. 52% potrzebnej energii elektrycznej (rys.8). Przeprowadzone obliczenia wykazały, iż
energia elektryczna wyprodukowana w układzie fotowoltaicznym podczas sezonu
grzewczego stanowi ok. 35% całkowitej rocznej produkcji. W analizowanym pierwszym
roku działania układu fotowoltaicznego stanowi ona ok. 31,6% całkowitego
zapotrzebowania na energię elektryczną w układzie grzewczym. Przy założeniu
możliwości wykorzystania całej energii elektrycznej wyprodukowanej w ciągu roku,

85

_____________________________________XXIV Zjazd Termodynamików 2020
układ fotowoltaiczny zapewniłby dostawę ok. 90% energii elektrycznej potrzebnej do
zasilania układu grzewczego.
Praca finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego częściowo w ramach
subwencji badawczej Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, częściowo w ramach projektu
naukowego NN 512 317238
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1)

STRESZCZENIE
Jednym z parametrów, który znacząco wpływa na sprawność paneli fotowoltaicznych jest
temperatura ich pracy. Im wyższa będzie temperatura, tym mniejsza będzie możliwa do
uzyskania moc elektryczna panelu, a więc niższa będzie jego sprawność. Na temperaturę
paneli PV wpływa bardzo wiele czynników, jednym z nich - któremu
w literaturze tematu nie poświęcono uwagi - jest wartość prądu elektrycznego
przepływającego przez panel. W niniejszej pracy badany jest wpływ przepływu prądu
elektrycznego (obciążenia elektrycznego panelu fotowoltaicznego) na jego temperaturę.
Jak wykazały szczegółowe badania laboratoryjne, wzrost wartości obciążenia panelu PV,
tj. wartości przepływającego przez panel prądu elektrycznego, powoduje spadek
temperatury ogniw PV. Zidentyfikowana zależność między obciążeniem a temperaturą
odbiega znacząco od tego jak wskutek przepływu prądu elektrycznego zachowują się
typowo urządzenia elektryczne, co stanowi niezwykle interesujący i poznawczy temat
badań.

Słowa kluczowe:

panele fotowoltaiczne, temperatura paneli fotowoltaicznych, PV, przepływ prądu;

1. WSTĘP
Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wyczerpywanie się
nieodnawialnych surowców paliwowych, zmusza do poszukiwania alternatywnych źródeł
energii. Technologie energetyczne wykorzystujące OZE umożliwiają produkcję czystej
energii oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko m. in.
poprzez globalne zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Energią odnawialną o
największym potencjale jest dostępna na Ziemi energia słoneczna. Moc promieniowania
słonecznego docierająca do biosfery 10 000 razy przekracza światowe zapotrzebowanie
na energię [1]. W celu jak najlepszego wykorzystania generowanej przez Słońce energii,
niezbędne jest opracowanie efektywnie działających systemów, pozwalających
pozyskiwać, a następnie przekształcać energię słoneczną na np. najbardziej pożądaną
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formę energii, czyli energię elektryczną. Dzięki obecnej technologii, proces ten można
przeprowadzić w niezwykle prosty sposób. Wykorzystując ogniwa fotowoltaiczne
(fotoogniwa) można dokonać bezpośredniej konwersji energii słonecznej na energię
elektryczną dzięki zjawisku efektu fotowoltaicznego wewnętrznego [2]. Do
podstawowych urządzeń dokonujących konwersji energii promieniowania słonecznego na
energię elektryczną zalicza się panele fotowoltaiczne (PV) zbudowane z ogniw
fotowoltaicznych. Kluczowym parametrem pracy systemu fotowoltaicznego jest
sprawność panelu fotowoltaicznego. Parametr ten ma zasadniczy wpływ nie tylko na
maksymalną moc jaką można uzyskać z systemu, ale często decyduje również o
ekonomicznej opłacalności inwestycji w systemy PV. Do pozyskiwania w danych
warunkach jak największej ilości energii elektrycznej niezbędne jest utrzymanie
sprawności na maksymalnym poziomie przez jak najdłuższy okres.
Sprawność paneli PV zależy od wielu parametrów konstrukcyjnych, ale również od
czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie słoneczne (wartość,
charakterystyka, kąt padania), prędkość i kierunek wiatru, temperatura otoczenia,
zacienienie i gromadzenie się pyłów. Ich wpływ niejednokrotnie opisywano szczegółowo
w literaturze naukowej [3-5]. Wraz ze spadkiem natężenia promieniowania słonecznego
maleje moc elektryczna panelu fotowoltaicznego [6], jednak to wartość temperatury
panelu PV odgrywa kluczową rolę powodując spadek sprawności konwersji energii.
W panelu fotowoltaicznym 15–20% [7,8] promieniowania słonecznego zamienia się
w energię elektryczną, a pozostała część jest odbijana lub zamieniana w ciepło. Może to
powodować znaczący wzrost temperatury paneli słonecznych podczas ich pracy [9,10].
Sprawność ogniw fotowoltaicznych znacząco maleje wraz ze wzrostem temperatury, jest
to spowodowane głównie zwiększoną szybkością rekombinacji wewnętrznego nośnika,
spowodowaną jego zwiększoną koncentracją [11]. W standardowych warunkach
testowych (przy promieniowaniu 1000 W/m2), przy wzroście temperatury powierzchni o
1°C, moc wyjściowa polikrystalicznego panelu PV, zmniejsza się o 0.48%. Z kolei w
warunkach zewnętrznych przy promieniowaniu 500 W/m 2 moc wyjściowa panelu
polikrystalicznego spada o 0.52% wraz ze wzrostem temperatury ogniwa słonecznego
o 1°C [12,13]. Szacuje się, że miesięczne zmniejszenie produkcji energii elektrycznej
przez zintegrowane systemy fotowoltaiczne spowodowane wzrostem temperatury wynosi
od 1% do 10% [14]. Goverde i in. [15] analizowali wpływ prędkości wiatru na temperaturę
i sprawność panelu PV. Przy oświetleniu rzędu 400 W/m2 Autorzy zaobserwowali średni
spadek temperatury powierzchni panelu o 11°C przy prędkości wiatru 1 m/s, o 16°C przy
prędkości wiatru 2 m/s oraz aż o 21°C dla prędkości wiatru 5 m/s. Jak pokazują badania,
depozycja zanieczyszczeń na powierzchni panelu również wpływa negatywnie na jego
sprawność. Warstwa osadów nie tylko zmniejsza ilość padającego promieniowania, ale
również wpływa na temperaturę powierzchni panelu PV [16-18]. Wpływ temperatury
panelu PV na jego sprawność był badany w wielu ośrodkach naukowych i jest dość dobrze
poznany. Okazuje się jednak, że nie wszystkie czynniki wpływające na temperaturę panelu
fotowoltaicznego zostały przeanalizowane. Jednym z całkowicie pominiętych w
literaturze jest wpływ obciążenia elektrycznego panelu, a dokładnie wpływ wartości prądu
przez niego przepływającego. W literaturze światowej brakuje badań, które opisywałyby
to zagadnienie, tym samym nie wiadomo, czy przepływ prądu powoduje wzrost czy
spadek temperatury ogniw fotowoltaicznych.
Zagadnienie wydaje się niezwykle interesujące i poznawcze również dla zastosowań
w innych dziedzinach, dlatego w niniejszej pracy analizowany jest wpływ obciążenia
elektrycznego panelu fotowoltaicznego (przepływu prądu elektrycznego), na jego
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temperaturę. Określenie zależności pomiędzy prądem a temperaturą umożliwi lepsze
projektowanie i analizowanie paneli oraz systemów fotowoltaicznych.

2. PROCEDURA BADAWCZA
2.1. Stanowisko pomiarowe
Stanowisko pomiarowe mieściło się w laboratorium Katedry Podstawowych
Problemów Energetyki, Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Pomieszczenie
całkowicie zacieniowano przed wpływem zewnętrznych promieni słonecznych poprzez
zasłonięcie okien przy wykorzystaniu zewnętrznych i wewnętrznych żaluzji. Temperaturę
panującą w laboratorium kontrolowano pompą ciepła która stabilizowała wartość
powietrza na wartości ok. 20±5 °C. Do przeprowadzenia badań wykorzystano panel
polikrystaliczny Sunrise Solartech SR-P660230 (specyfikacja techniczna panelu w Tab.1.)
oraz panel monokrystaliczny Solar BEM 280 Wp (specyfikacja techniczna panelu w
Tab.2.) .
Tab.1. Specyfikacja techniczna panelu Sunrise Solartech SR-P660230

L. p.
1
2
3
4
4
5
6

Parametr
Moc maksymalna
Napięcie otwartego obwodu
Prąd zwarcia
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej
Prąd przy maksymalnej mocy
Współczynnik temperaturowy mocy
Wymiary

Wartość
230 W
35.8 V
8.56 A
28.9 V
7.96 A
- 0.45 %/°C
1637 x 992 x 50 mm

Tab.2. Specyfikacja techniczna panelu Solar BEM 280 Wp

L. p.
1
2
3
4
4
5
6

Parametr
Moc maksymalna
Napięcie otwartego obwodu
Prąd zwarcia
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej
Prąd przy maksymalnej mocy
Współczynnik temperaturowy mocy
Wymiary

Wartość
280 W
38 V
9.65 A
31 V
9.05 A
-0.39 %/°C
1640 x 992 x 40 mm

Panele PV zainstalowano poziomo, zarówno w stosunku do podstawy jak i
oświetlenia. Pojedynczy panel był zainstalowany na stole o wysokości 85 cm ponad
podłogą na dodatkowych 10cm wspornikach PCV. Źródło światła stanowiło tzw.
„sztuczne słońce” zbudowane z 12 żarówek halogenowych marki OSRAM 64702
Haloline o mocy 400 W każda znajdujących się w minimalnej odległości ok. 1 m w pionie
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od panelu PV. Rys. 1 przedstawia układ pomiarowy: „sztuczne słońce” oraz panel
fotowoltaiczny.

Rys 1. Układ pomiarowy: „sztuczne słońce” i panel monokrystaliczny.

2.2. System pomiaru temperatury
Pomiaru temperatury dokonywano za pomocą czterech termopar typu T (Cu-CuNi)
które wykalibrowano wielo-punktowo w ultratermostacie z wykorzystaniem termometru
kalibracyjnego 100-TP zapewniając niepewność pomiarową rzędu 0,05K. Trzy termopary
przymocowano do panelu PV (w punktach oznaczonych jako i2, i1, i0) od strony tylnej
(folii zabezpieczającej), jedna termopara (oznaczonym jako i3) służyła do pomiaru
temperatury otoczenia. Schemat rozmieszczenia termopar przedstawiono na rysunku 2 (a).
Każda termopara została zainstalowana w geometrycznym środku ogniwa, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku 2 (a). Dodatkowo miejsce styku termopary i panelu zaizolowano
poprzez naklejenie taśmy termoizolacyjnej. Zestaw skalibrowanych termopar podłączony
był za pośrednictwem modułu firmy National Instruments DAQ NI 9211 do systemu
akwizycji danych. Pomiary zapisywano dla każdej z termopar osobno. Krok czasowy dla
danej próby pomiarowej był stały i wynosił 1.0 lub 2.0 sekundy zależnie od próby.
Wykonywano pomiary wartości temperatury dla różnych stanów panelu
fotowoltaicznego: układ zwarty (maksymalna wartość przepływającego prądu), otwarty
(brak przepływu prądu) oraz obciążony (punkt pracy panelu w którym uzyskiwano
maksymalną moc elektryczną). W celu uwzględniania wpływu temperatury zewnętrznej
na temperaturę panelu skorygowano wskazywane wartości unormowano je do wartości
otoczenia 20°C. Na podstawie otrzymanych danych opracowano wykresy, na których
przedstawiono średnie wartości temperatury jaką osiągał panel PV. Wartości te uzyskano
poprzez uśrednienie wyników, w przedziale czasowym (ok. 60 – 90 minut), dla którego
panel PV osiągnął stan statystycznie ustalony (średnia temperatura była stała), co
następowało po ok. 60 minutach. Dokonano również pomiaru natężenia promieniowania
świetlnego padającego na każde pojedyncze ogniwo panelu fotowoltaicznego z użyciem
pyranometru TM-200. Rozkład promieniowania świetlnego na powierzchni panelu PV,
przedstawiono na rys. 2 (b).
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a)

b)

Rys 2. Schematyczne przedstawienie rozmieszczenia termopar na panelu fotowoltaicznym PV (a)
oraz rozkład promieniowania świetlnego na powierzchni panelu fotowoltaicznego (b).

Dzięki wyznaczeniu charakterystyk napięciowo-prądowych możliwe było określenie
punktu mocy maksymalnej. W tym celu wykorzystano przedstawiony na rys. 3 kontroler
EKO I-V Checker model MP-170, który poza przebiegiem charakterystyki, umożliwił
również pomiar wartości mocy maksymalnej oraz prądu i napięcia w tym punkcie.

Rys 3. Kontroler EKO I-V Checker model MP-170.

Krzywe prądowo - napięciowe wyznaczano dla wzrastającej, a następnie dla już
ustalonej wartości temperatury panelu. Pierwszy pomiar odbywał się w chwili włączenia
oświetlenia. Każdy kolejny pomiar wykonywano przy wzroście temperatury
o ok. 5°C, aż do chwili jej stabilizacji. Oprogramowanie NI Signal Express 2015
rejestrowało temperatury czterech termopar co sekundę lub dwie w zależności od próby,
dzięki czemu możliwe było wykonanie pomiaru charakterystyki w zadanej chwili
czasowej. Pomiary tego typu powtarzano trzykrotnie.
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3. WYNIKI
3.1. Krzywe nagrzewania
Od chwili włączenia zestawu lamp halogenowych, aż do momentu osiągnięcia przez
panel PV temperatury ustalonej, rejestrowana była temperatura jego powierzchni
termoparami w punktach i0, i1 oraz i2. Otrzymane wyniki dla różnych warunków pracy,
tj panelu zwartego (short) oraz obwodu otwartego (open), podczas nagrzewania się panelu
PV dla 4 serii pomiarowych, przedstawiono na Rysunku 4(a) dla punktu i1 oraz 4(b) dla
punktu i2.

a)

b)
Rys. 4. Krzywe nagrzewania panelu PV dla różnych jego stanów dla punktu i1 (a)
oraz dla punktu i2 (b).

Rys. 5. przedstawia wartości temperatury od chwili czasowej, w której układ uzyskał
stan ustalony z otoczeniem. Następnie systematycznie wykonywano zwarcie
i rozwarcie obwodu panelu PV. Na wykresie wyraźnie widać zmiany wartości temperatury
w chwili zwarcia obwodu panelu PV, tj. przy przejściach obwodu ze stanu otwartego
w zwarty i odwrotnie. Występują znaczne różnice temperatury, rzędu 1.98±0.36 °C dla
punktu i0 oraz 2.07±0.42 °C dla punktu i1.
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Rys. 5. Wartość temperatury panelu w punktach i0 oraz i1 w czasie
dla obwodu otwartego (open) i zwartego (short).

3.2. Stan ustalony
Po dokonaniu pomiarów wartości temperatury w przedziale czasowym, dla którego
temperatura była ustalona (przedział ok. 60 – 90 minut) wartości te uśredniono. Pozwoliło
to na sporządzenie wykresów przedstawiających wartości średnie dla poszczególnych
punktów, w zależności od stanu, w jakim znajdował się obwód (otwarty lub zwarty).
Ponieważ temperatura otoczenia nie była stała, ze względu na występowanie histerezy ok.
0.5°C w układzie chłodzenia stabilizującego temperaturę w pomieszczeniu. Dlatego
postanowiono skorygować wskazania uwzględniając te zmienność. W celu zniwelowania
wpływu temperatury otoczenia na temperaturę panelu dokonano jej normalizacji.
Przyjęto, jako temperaturę odniesienia, temperaturę otoczenia wynoszącą 20°C i do takiej
wartości przeliczono wskazania. Znormalizowane wartości temperatury uzyskano
odpowiednio poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wartości wskazywanych przez
poszczególne termopary o różnicę pomiędzy rzeczywistą temperaturą otoczenia
zmierzoną przez termoparę umieszczoną w punkcie i3 a temperaturą 20°C. Umożliwiło to
dokładniejsze porównanie wszystkich przypadków badanych w nieznacznie różniących
się warunkach zewnętrznych na przestrzeni kilku tygodni oraz uniknięcie błędów
mogących wynikać z fluktuacji temperatury otoczenia. Ponadto, obliczono odchylenie
standardowe pomiarów, które zaznaczono na rys. 6 - 7. Przeprowadzona normalizacja
wyników wpłynęła na przedstawione wielkości jedynie w niewielkim stopniu i w żaden
sposób nie podważa jednoznacznych wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych
badań.
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a)

b)

c)
Rys. 6. Zredukowane średnie temperatury panelu dla różnych jego stanów (obwód otwarty
- OPEN, zwarty - SHORT oraz obciążony - PMAX) dla panelu PV
(a) w punkcie i0, (b) w punkcie i1 (c) oraz w punkcie i2.
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Wyniki przedstawione na wykresach 6(a)-(c) wyraźnie pokazują wzrost temperatury
panelu, gdy obwód jest otwarty (open). Po zamknięciu obwodu obserwuje się spadek
temperatury, przy czym dla zwarcia (short), podczas którego przez panel przepływa prąd
wynoszący 2.5 A dla panelu polikrystalicznego i 2.73 A dla panelu monokrystalicznego,
temperatury panelu są niższe (spadek jest większy) niż dla przypadku, w którym panel
pracuje z maksymalną mocą (Pmax). Dla maksymalnego obciążenia, dla którego
przepływający prąd wynosi 1.76 A, w przypadku panelu polikrystalicznego lub 1.87 A dla
panelu monokrystalicznego, temperatura spada w stosunku do temperatury panelu, przez
który nie przepływa prąd elektryczny. Taką zależność odnotowano dla każdej z termopar
przymocowanych do badanego panelu. Zjawisko to jest zaskakujące, ponieważ wiadome
jest, że przepływ prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny powoduje
wydzielanie ciepła, którego ilość jest równa - zgodnie z prawem Joule’a Lenza iloczynowi oporu elektrycznego tego przewodnika, czasu trwania tego przepływu oraz
kwadratu natężenia prądu zgodnie z zależnością:

𝑄 = 𝑅𝐼 2 𝑡
gdzie:

(1)

Q – ilość wydzielonego ciepła [J];
I – natężenie prądu elektrycznego [A];
R – opór elektryczny wewnętrzny i zewnętrzny układu [Ω];
t – czas przepływu prądu [s].

Rys. 7. Moc panelu w zależności od temperatury.

Na rys. 7 przedstawiona została zależność mocy panelu od jego temperatury. Dane te
zostały zebrane również w formie numerycznej w Tab. 3. Analiza wyników dla mocy
pozwala zaobserwować spadek mocy wraz ze wzrostem temperatury panelu PV.
Charakterystyka zmiany mocy jest w przybliżeniu liniowa. Widoczne odchylenia w
warunkach dużej niestacjonarności mogą być spowodowane pomiarem dokonywanym na
tylnej powierzchni panelu PV a na powierzchni ogniw krzemowych. Wyższe wartości
temperatury panelu PV skutkują spadkiem mocy elektrycznej uzyskiwanej przez panel.
Obserwowany spadek dla badanego zakresu temperatury wynosił ok. 4.13 W, co stanowi
ok. 7.5 % wartości maksymalnej.
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Tab. 3. Moc panelu fotowoltaicznego w zależności od temperatury dla panelu monokrystalicznego.

ID

Czas pomiaru

Temperatura panelu
w chwili pomiaru
[°C]

Moc panelu [W]

241
242
243
244
245
246
247

8:32
8:35
8:38
8:40
8:44
8:50
9:03

25.06
30.04
35.11
40.18
44.98
49.79
54.84

54.74
54.68
52.81
51.87
52.13
51.42
50.61

4. WNIOSKI
W niniejszej pracy zbadany został wpływ przepływu prądu elektrycznego (obciążenia
elektrycznego panelu fotowoltaicznego) na jego temperaturę. Tematyka ta nie została
podjęta w światowej literaturze. Przeprowadzone pomiary i analizy pozwoliły na
wyciągnięcia następujących wniosków:
1.

2.

3.
4.

Temperatura panelu w porównaniu do przypadku, gdy układ jest otwarty (open),
tj. nie przepływa przez niego prąd elektryczny, spada gdy obwód zostanie zwarty
(short), a przepływający prąd wynosi ok. 2.5 A dla panelu polikrystalicznego
i 2.73 A dla panelu monokrystalicznego.
Spadek wartości temperatury w stosunku do temperatury panelu pracującego
w układzie otwartym zaobserwowano również dla warunków maksymalnej mocy
pracy panelu (prąd ok. 1.76 A dla panelu polikrystalicznego i 1.87 A dla panelu
monokrystalicznego).
Obserwowano spadek rzędu 2.01 °C w punkcie i0, ok. 2.14 °C w punkcie i1 oraz ok.
2.12 °C w punkcie i2 dla układu zwartego. Dla mocy maksymalnej panelu
obserwowało się spadki ok. 1.62 °C, 1.66 °C oraz 1.73 °C odpowiednio w punktach
i0, i1 oraz i2. Zatem temperatura po zwarciu układu spadła o 3.54 % w punkcie i0,
3.72% w punkcie i1 oraz o 3.73 % w punkcie i2 w stosunku do temperatury
w układzie otwartym. W przypadku, kiedy panel pracował z mocą maksymalną,
obserwuje się nieco niższy procentowy spadek temperatury w stosunku do obwodu
otwartego i tak w punkcie i0 wynosił ok. 2.85%, w punkcie i1 ok. 2.89 % oraz w
punkcie i2 przyjmowała wartość 3.04%.
Moc panelu fotowoltaicznego zależy w przybliżeniu liniowo od jego temperatury
i wraz ze wzrostem temperatury, maleje.
Podczas nagrzewania się panelu fotowoltaicznego, jego temperatura osiąga wyższe
wartości w przypadku kiedy obwód jest otwarty (open), a niższe gdy jest zwarty
(short).
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5.

Podczas trwania cyklu pracy ustalona temperatura panelu obniża się kiedy stan
obwodu zmienia się z otwartego (open) na zwarty (short). Zaobserwowane różnice
wynoszą ok. 1.98 ± 0.36 ° w punkcie i0 oraz 2.07 ± 0.42 °C w punkcie i1.
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1)

STRESZCZENIE
W artykule dokonano analizy wpływu temperatury wody chłodzącej na osiągi elektrowni
jądrowej z reaktorem typu EPR. Wraz ze wzrostem temperatury wody chłodzącej
następuje spadek mocy i sprawności układu. Osiągi elektrowni jądrowej zależą m.in. od
położenia geograficznego, ponieważ na północy Europy średnie temperatury wody są
niższe niż na południu Europy. Charakter zmian i tendencja wpływu temperatury wody
chłodzącej są znane natomiast ilościowy wpływ należy określać indywidualnie dla każdej
elektrowni. W Polsce ma zostać wybudowana elektrownia najprawdopodobniej
z reaktorami PWR, dlatego do analizy wybrano jedną z najnowszych technologii z
reaktorami typu wodno-ciśnieniowego typu EPR. W zależności od lokalizacji tej
elektrowni możliwe do osiągnięcia są różne wartości temperatury wody chłodzącej
skraplacze EJ a więc i różne warunki pracy układu chłodzenia. Warto podkreślić, iż ze
względu na mniejszy rozporządzalny spadek entalpii w turbinie bloku jądrowego EPR, w
stosunku do turbin bloków konwencjonalnych, warunki chłodzenia pary odgrywają tutaj
istotną rolę. W celu przeprowadzenia analizy wpływu tej temperatury na osiągi bloku
został stworzony model elektrowni z reaktorem EPR w programie Ebsilon [1].

Słowa kluczowe:

osiągi elektrowni jądrowej, układ chłodzenia, temperatura wody chodzącej, EPR;

1. WPROWADZENIE
W blokach energetycznych para wypływająca z części niskoprężnej turbiny
kondensuje w skraplaczach. Zwykle skraplacze są to płaszczowo-rurowe wymiennikami
ciepła [2]. Wewnątrz pęczka rur przepływa woda chłodząca a na jego zewnętrznej
powierzchni kondensuje para [3]. Zastosowanie skraplacza umożliwia zamknięcie obiegu
cieplnego i odprowadzenie ciepła skraplania do otoczenia [4]. Do schłodzenia pary
wykorzystywana jest najczęściej woda pobierana z rzeki, jeziora w układzie otwartym lub
schładzana jest w chłodniach kominowych w układzie zamkniętym [5]. W skraplaczach
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chłodzonych wodą z rzeki lub jeziora temperatura wody na wlocie do skraplacza zmienia
się w miesiącach letnich i zimowych [6]. Zmiana temperatury wody chłodzącej na wlocie
do skraplacza oddziałuje na ciśnienie kondensującej pary [7, 8], co ma znaczący wpływ
na sprawność i moc generowaną w części niskoprężnej (NP) turbiny [9-11]. Wyższe
ciśnienie pary w skraplaczu oznacza, że para w części niskoprężnej turbiny rozpręża się
do wyższego ciśnienia, co powoduje spadek generowanej mocy przez turbinę. Przy tej
samej energii dostarczonej do kotła mniejsza moc generowana przez turbinę oznacza
spadek sprawności całego układu cieplnego [12]. Charakter wpływu temperatury wody
chłodzącej na osiągi bloku parowego i jego tendencję zmian są znane [13, 14]. Natomiast
ilościowe skutki (ubytek mocy i sprawności) wraz ze wzrostu temperatury wody
chłodzącej zależą od struktury i urządzeń układu cieplnego i należy je określać
indywidualnie dla konkretnych bloków energetycznych z uwzględnieniem warunków
pracy ich układu chłodzenia. W literaturze można znaleźć artykuły, w których autorzy
analizują wpływ temperatury wody chłodzącej na osiągi bloku. Przykładowo w artykule
[11, 15] dokonano analizy osiągów dla bloku 200 MW. Zagadnienie to jest szczególnie
istotne dla bloków o dużej mocy klasy 1200-1700 MWe chłodzonych wodą w układzie
otwartym [16, 17]. Ze względu, że w Polsce ma zostać wybudowana elektrownia jądrowa
z reaktorem wodnym ciśnieniowym, w artykule przedstawiono wpływ temperatury wody
chłodzącej na osiągi elektrowni jądrowej generacji III+ typu EPR [18]. EJ ze względu na
niskie koszty zmienne (paliwa) powinna pracować z pełnym obciążeniem. Warunki
współpracy z OZE [19, 20] w nadchodzących latach wymuszą pewną elastyczność także
bloków jądrowych. Dlatego zakres analizy wykonano dla obciążenia bloku 100-80%.

2. MODEL MATEMATYCZNY ELEKTROWNI JĄDROWEJ EPR
Między parametrami układu cieplnego jądrowego bloku energetycznego UC,
konstrukcją urządzeń K i strukturą układu S oraz efektywnością energetyczną wyrażaną
przez zbiór e (sprawność energetyczna, jednostkowe zużycie ciepła, dopuszczalne
obciążenie minimalne itp.) istnieje ścisła współzależność. Można tę współzależność
przedstawić w postaci:

𝐹(𝐾, 𝑈𝐶 , 𝑆, 𝑒 ) = 0

(1)

Relacja między K, UC, S jest określona na etapie projektowania bloku energetycznego
na podstawie kryteriów techniczno-ekonomicznych z uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa jądrowego. W praktyce jest to złożony proces rozpoczynający się
opracowaniem założeń projektowych i wymogów bezpieczeństwa a kończący
wykonaniem końcowego projektu technicznego. Istotną rolę w tym procesie odgrywa
znajomość wskaźników efektywności energetycznej ei odpowiadających
poszczególnym zbiorom UCi, Ki, Si. W praktyce proces doboru układu cieplnego
sprowadza się do analizy wielowariantowej co przybliża nas do znalezienia rozwiązania
optymalnego. W symulacji komputerowej ograniczamy się zwykle do określenia
współzależności parametrów występujących w zależności (1) w zakresie na jaki pozwala
wykorzystywany program komputerowy, w tym przypadku program Ebsilon [1].
Uwzględniając fakt, iż struktura i konstrukcja większości elementów bloku z reaktorem
EPR jest już określona, analizę ograniczono do układu chłodzenia dla którego warunki
miejscowe determinują możliwość doboru skraplaczy (otwarty układ chłodzenia) lub
skraplaczy i chłodni (zamknięty układ chłodzenia).
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Moc elektryczną brutto określa się na podstawie parametrów układu cieplnego
wyznaczonych z uwzględnieniem modeli wszystkich urządzeń i warunków pracy bloku z
zależności
𝑖=𝑛

𝑃𝑏 = {∑ 𝑚̇ 𝑖 [ℎ𝑖 (𝑝𝑖 , 𝑡𝑖 ) − ℎ𝑡𝑖 (𝑠𝑖 , 𝑝𝑖+1 )]𝑖 }𝑚 𝐺

(2)

𝑖=1

gdzie:
𝑚̇ 𝑖 - strumień masy pary przepływający przez i-tą grupę stopni, kg/s
hi - entalpia pary na wlocie do i-tej grupę stopni, kJ/kg
si - entropia pary na wlocie do i-tej grupy stopni, kJ/kg/K
hti - entalpia pary na wylocie z i-tej grupy stopni dla rozprężania izentropowego, kJ/kg
i – sprawność izentropowa i-tej grupy stopni, m – sprawność mechaniczna turbiny G – sprawność generatora, - .
Dla wyznaczonej mocy elektrycznej brutto (Pb ∊ e) wynikającej ze współzależności
(1), sprawność bloku została zdefiniowana następująco:

𝑏 =

𝑃𝑏
𝑀𝐼 (ℎ𝑤 − ℎ𝑑 )

(3)

gdzie:
MI - natężenie przepływu wody chłodzącej w obiegu pierwotnym EJ, kg/s
hw - entalpia wody chłodzącej na wylocie z reaktora EPR, kJ/kg
hd - entalpia wody chłodzącej na wlocie do reaktora EPR, kJ/kg
Wpływ temperatury wody chłodzącej na ciśnienie kondensującej pary wynika z
bilansu energii i równania Pecleta na strumień przekazywanego w skraplaczu ciepła.
Strumień ciepła przekazany przez kondensującą parę

𝑄̇ = 𝑚̇𝑠 [ℎ𝑠 (𝑝𝑠 , 𝑥) − ℎ𝑐𝑜𝑛 (𝑝𝑠 , 𝑡𝑐𝑜𝑛 )]

(4)

gdzie:
𝑚̇𝑠 – strumień masy pary na wlocie do skraplacza, kg/s
hs – entalpia pary na wlocie do skraplacza, kJ/kg
ps – ciśnienie kondensującej pary w skraplaczu, kJ/kg
x – stopień suchości pary na wlocie do skraplacza, hcon – entalpia kondensatu na wylocie ze skraplacza, kJ/kg
tcon – temperatura kondensatu na wylocie ze skraplacza, oC
Strumień ciepła pobrany przez wodę chłodzącą

𝑄̇ = 𝑚̇𝑤 [ℎ2𝑜 (𝑝2𝑜 , 𝑡2𝑜 ) − ℎ2𝑖 (𝑝2𝑖 , 𝑡2𝑖 )]
gdzie:
𝑚̇𝑤 – strumień masy wody chłodzącej, kg/s
h2o – entalpia wody chłodzącej na wylocie ze skraplacza, kJ/kg
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h2i – entalpia wody chłodzącej na wlocie do skraplacza, kJ/kg
p2o – ciśnienie wody chłodzącej na wylocie ze skraplacza, bar
p2i – ciśnienie wody chłodzącej na wlocie do skraplacza, bar
t2o – temperatura wody chłodzącej na wylocie ze skraplacza, oC
t2i – temperatura wody chłodzącej na wlocie do skraplacza, oC
Z równania Pecleta (𝑄 = 𝑈𝐴𝑇𝑙𝑜𝑔 ) po przekształceniach otrzymujemy

𝑡𝑠 (𝑝𝑠 ) = 𝑡2𝑖 +

𝑡2𝑜 − 𝑡2𝑖
1−𝑒

𝑈𝐴
− ̇
𝑚𝑤 𝑐𝑤

(6)

gdzie:
ts – temperatura kondensującej pary, oC
U – współczynnik przenikania ciepła, W/m2K
A – powierzchnia wymiany ciepła w skraplaczu, m2
cw – ciepło właściwe wody chłodzącej, J/kg/K
Model matematyczny elektrowni jądrowej z reaktorem EPR został wykonany w
programie Ebsilon. Najpierw został stworzony i zwalidowany model projektowy bazujący
na strukturze i nominalnych parametrach bloku EPR1600 (design) a następnie stworzono
model zmienionych warunków pracy (off-design). Model elektrowni jądrowej, w zakresie
parametrów obiegu wtórnego, został zwalidowany dla danych dla elektrowni Olkiluoto 3,
stąd przyjęta temperatura wody chłodzącej na wlocie do skraplacza wynosi tch=8C.
Następnie zostały przeprowadzone analizy wpływu temperatury wody chłodzącej na
osiągi elektrowni jądrowej EPR w zakresie tch 824C, dla obciążenia bloku 100, 90, 80
%.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat cieplny układu. Charakterystycznymi cechami
elektrowni jądrowej są m.in. parametry pary na wlocie do części wysokoprężnej turbiny
(para jest bliska stanu nasycenia), separator wilgoci i przegrzewacz pary umiejscowiony
pomiędzy częścią wysokoprężną i niskoprężną oraz usuwanie wilgoci poza separatorem
także w części wysokoprężnej i niskoprężnej turbiny. Model składa się z gotowych
komponentów jak: wymienniki ciepła, grupy stopni turbiny, rurociągi, pompy i zawory.
W gotowych komponentach wykorzystuje się bilanse masy i energii, zależność na spadki
ciśnienia, równania na wymianę ciepła oraz (dla grup stopni) równanie przelotowości
Flugla-Stodoli. W programie Ebsilon nie ma specjalnych komponentów dedykowanych
dla reaktora jądrowego i wytwornicy pary dla elektrowni jądrowej [21], dlatego reaktor
jądrowy został zamodelowany jako źródło ciepła, które jest doprowadzane do układu
pierwotnego a wytwornica pary łącząca układ pierwotny i układ wtórny jako wymiennik
ciepła.
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Rys. 1. Schemat układu cieplnego elektrowni jądrowej z reaktorem EPR, gdzie: R- reaktor jądrowy,
WP – wytwornica pary, TWP – turbina cześć wysokoprężna, TNP – turbina część niskoprężna, SPI,
SPII – separator/przegrzewacz pierwszy i drugi stopień, KON – skraplacza, OD – odgazowywacz,
WN – wymienniki regeneracyjne niskiego ciśnienie, WWI WWII, WWIII – wymienniki
regeneracyjne wysokiego ciśnienia

Z ciepła doprowadzonego z reaktora do wytwornicy pary z wody wytwarzana jest para
bliska stanu nasycenia. W wytwornicy pary strumień ciepła przekazywany do układu
wynosi 4360 MW a para na wylocie z wytwornicy ma następujące parametry: ciśnienie
78 bar, temperatura 273oC i stopień suchości 0.997. Ciśnienie pary na wlocie do części
wysokoprężnej jest równe 66 bar a na wylocie 10 bar. Po rozprężeniu para przepływa do
zintegrowanego dwustopniowego separatora/ przegrzewacza pary. Po odprowadzeniu
wilgoci i przegraniu para rozpręża się w części niskoprężnej turbiny. Ciśnienie pary na
wlocie do części NP turbiny jest równe 9.5 bara a na wylocie 0.03 bara. Z części
niskoprężnej turbiny para mokra przepływa do skraplacza gdzie kondensuje. Następnie za
pomocą pomp kondensatu skropliny są pompowane i przepływają przez wymienniki
regeneracyjne niskiego ciśnienia do odgazowywacza. W odgazowywaczu panuje
ciśnienie około 10 bar. Z odgazowywacza pompa wody zasilającej pompuje wodę, która
przepływa przez wymienniki regeneracyjne wysokiego ciśnienia i dopływa do
wytwornicy pary. Woda na wlocie do wytwornicy pary ma następujące parametry:
ciśnienie 90 bar, temperatura 230oC, strumień masy 2460 kg/s.
Dla bazowej wartości tch=8oC i obciążenia bloku 100% uzyskano w programie Ebsilon
następujące wartości: moc brutto generowaną przez układ - 1714 MW, sprawność brutto
- 39.31 %. Wartości te są zgodne z danymi dla bloku EPR dostępnymi w literaturze i
prezentowanymi podczas wykładów na temat obiegu EPR przez firmę Framatome na
Politechnice Warszawskiej [22], co potwierdziło poprawność modelu „design” układu
cieplnego wykorzystanego w analizie.

3. WYNIKI

Obliczenia przeprowadzono dla temperatury wody chłodzącej zmieniającej się w
zakresie od 8 do 24oC dla trzech obciążeń bloku: 100%, 90% i 80%. Na rysunkach 27
przedstawiono wpływ temperatury wody chłodzącej na wlocie do skraplacza na: ciśnienie
i temperaturę kondensującej pary, temperaturę wody chłodzącej na wylocie ze skraplacza,
spiętrzenie temperatury w skraplaczu oraz na moc i sprawność brutto układu.
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Rys. 2. Wpływ temperatury wody chłodzącej na ciśnienie kondensującej pary w skraplaczu

temperatura pary w skraplaczu, oC

Wraz ze wzrostem temperatury wody chłodzącej na wlocie do skraplacza następuje
wzrost ciśnienia kondensującej pary (rys.2). Zależność ta jest nieliniowa. Dla mniejszego
obciążenia bloku następuje spadek ciśnienia kondensującej pary. Dla obciążenia 100%. w
przedziale zmiany temperatury wody chłodzącej od 8 do 24 oC następuje wzrost ciśnienia
pary o 4.5 kPa. Średnio wraz ze wzrostem temperatury wody chłodzącej o 1 oC następuje
wzrost ciśnienia pary o 0.28 kPa.
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Rys. 3. Wpływ temperatury wody chłodzącej na temperaturę kondensującej pary w skraplaczu

Podobnie wraz ze wzrostem temperatury wody chłodzącej na wlocie do skraplacza
następuje wzrost temperatury kondensującej pary. Dla obciążenia 100% dla przedziału
zmiany temperatury wody chłodzącej od 8 do 24 oC następuje wzrost temperatury pary o
16.63 oC. Średnio wraz ze wzrostem temperatury wody chłodzącej o 1oC następuje wzrost
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temperatura wody chłodzącej
na wylocie ze skraplacza, oC

temperatury pary o 1oC, co wynika ze zmiany strefy chłodzenia i spiętrzenia temperatury
w skraplaczach. Dla obciążenia 100%, 90% i 80% zależność pomiędzy temperaturą
kondensującej pary i temperaturą wody chłodzącej na wlocie do skraplacza ma w
przybliżeniu liniowy charakter.
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
0

5

10

15

20

25

temperatura wody chłodzącej na wlocie do skraplacza,
100%

90%

30
oC

80%

Rys. 4. Wpływ temperatury wody chłodzącej na wlocie na temperaturę wody chłodzącej na
wylocie ze skraplacza (strefę chłodzenia t=t2o=t2i))

spiętrzenie temperatury w
skraplaczu, oC

Temperatura wody chłodzącej na wylocie ze skraplacza rośnie wraz ze wzrostem
temperatury wody chłodzącej na wlocie do skraplacza i zależność ta ma w przybliżeniu
charakter liniowy (rys. 4). Dla obciążenia 100%, dla przedziału zmiany temperatury wody
chłodzącej od 8 do 24oC następuje wzrost temperatury wody na wylocie ze skraplacza o
16.51 oC, co wynika głownie ze zmiany strefy chłodzenia w skraplaczach.
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Rys. 5. Wpływ temperatury wody chłodzącej na spiętrzenie temperatury w skraplaczu

Spiętrzenie temperatury w skraplaczu jest równe różnicy pomiędzy temperaturą
nasycenia kondensującej pary i temperaturą wody chłodzącej na wylocie ze skraplacza.
Nieznaczny wzrost spiętrzenia temperatury wraz ze wzrostem temperatury wody
chłodzącej na wlocie do skraplacza sprawia, iż wzrost temperatury kondensującej pary
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jest nieznacznie większy od wzrostu temperatury wody chłodzącej na wylocie ze
skraplacza.
1800,0
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Rys. 6. Wpływ temperatury wody chłodzącej na moc brutto bloku

Wraz ze wzrostem temperatury wody chłodzącej na wlocie do skraplacza następuje
wzrost ciśnienia co powoduje spadek mocy bloku. Dla analizowanego zakresu zmian
temperatury wody chłodzącej od 8 do 24 oC dla obciążenia 100% i nominalnej mocy
cieplnej reaktora zmniejszenie mocy elektrycznej brutto wynosi 104 MW, co daje spadek
mocy o 6.5 MW na 1oC wzrostu temperatury wody chłodzącej na wlocie do skraplacza.
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Rys. 7. Wpływ temperatury wody chłodzącej na sprawność brutto bloku

Spadkowi mocy elektrycznej towarzyszy spadek sprawności brutto układu. Dla
analizowanego zakresu zmian temperatury wody chłodzącej od 8 do 24 oC spadek
sprawności brutto, dla obciążenia 100 %, wynosi 2.4 punktów procentowych.
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4. WNIOSKI
W pracy przedstawiono wpływ temperatury wody chłodzącej na osiągi (moc i
sprawność) elektrowni jądrowej typu EPR dla trzech obciążeń bloku: 100%, 90% i 80%.
Model elektrowni jądrowej został stworzony w programie Ebsilon i zwalidowany dla
danych dla elektrowni EPR w Olkiluoto 3. Elektrownia jądrowa typu EPR należy do
najnowszych technologii III+ i jest rozpatrywania jako jedna z 2-3 możliwych rodzajów
elektrowni jaka może zostać wybudowana w Polsce.
Na postawie przeprowadzonej analizy dla elektrowni jądrowej typu PWR można
wskazać, iż ze wzrostem temperatury wody chłodzącej o 1oC następuje spadek
generowanej mocy o około 6.5 MW czyli ok 0.38%. Jest to spadek znacznie większy niż
w konwencjonalnych blokach energetycznych. Wynika, z mniejszego rozporządzalnego
spadku entalpii w turbinie bloku jądrowego, w stosunku do turbin bloków
konwencjonalnych. Przyjmując średni roczny czas pracy elektrowni jądrowej na poziomie
8000 h i średnią cenę energii elektryczne w Polsce na poziomie 250 zł/MWh, roczna strata
z tytułu podwyższenia temperatury wody chłodzącej na wlocie do skraplacza o 1oC
wynosi 13 mln zł.
Wpływ temperatury wody chłodzącej na moc i sprawność elektrowni ma, w
przybliżeniu, charakter liniowy podobnie dotyczy to spiętrzenia temperatury, temperatury
wody chłodzącej na wylocie ze skraplacza i temperatury kondensującej pary. Natomiast
nieliniowy charakter ma zależność ciśnienia kondensującej pary w skraplaczu od
temperatury wody chłodzącej (rys. 2).
W analizie przyjęto stałą konstrukcję skraplaczy jak w dwóch realizowanych obecnie
we Francji i Finlandii blokach EPR. Biorąc pod uwagę wyższą temperaturę wody
chłodzącej w przewidywanej lokalizacji EJ w Polsce i znaczący wpływ tej temperatury na
osiągi bloku jądrowego należałoby rozważyć korektę powierzchni skraplaczy dla krajowej
EJ.
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ABSTRACT
With the increase in energy demand globally, environmentally risks are also becoming
more serious than ever before. Emission of carbon dioxide (CO2) and other greenhouse
gases are hastily contribution to global warming and ozone depletion phenomenon.
Buildings sector play major role in consumption of energy and emission of greenhouse
gases and it is essential to understand the thermal behavior of the building to minimize the
energy demand and those emissions and design buildings which have zero emissions
combined with renewable resources of energy for on-site generation. The aim of this study
is to find out and compare the differences of building energy performance and indoor air
quality between the selected Houses in the Northern Europe Climate (Poland-Warsaw)
and investigate the potential measures to improve the performance by applying passive
energy saving retrofitting methods.
The building envelope thermal insulation and building design are enhanced to reduce heat
loss. In this study a multizone building was designed and the thermal performance tested
and a renovation package applied to reduce the energy demands for heating and cooling
by using Transient System Simulation Tool TRNSYS.

Słowa kluczowe:
Building energy consumption, Thermal Performance, Emissions, Building Design; heating/cooling,
TRNSYS;

1. INTRODUCTION
European Union (EU) energy consumption patterns reveal that buildings are the
greatest energy consumer using approximately 40% of the total energy demand followed
by industry and transportation, which consume approximately 30% each [2]. Currently,
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heating is responsible for almost 80% of the energy demand in houses and utility buildings,
used for space heating and hot water generation, whereas the energy demand for cooling
is growing yearly. Usual vapor compression- based cycles are electrically powered,
consuming large amounts of high-quality energy, which significantly increases the fossil
fuel consumption.
The awareness of global warming has intensified in recent times and has reinvigorated
search for energy sources that are independent of fossil fuels and contribute less to global
warming. The European strategy to decrease the energy dependence on two objectives:
the diversification of the various sources of supply and policies to control consumption.
Europe launched an ambitious program: 20-20-20 up to 2020, i.e. 20% less greenhouse
gases, 20% higher energy efficiency and 20% more renewable energy until 2020 year.
Low energy, near or zero energy buildings are part of the solution. Many of them equipped
with heat pumps. Hence heat pump plays major role in many systems where building and
building technologies are coupled. International Energy Agency, Task 44 of the Solar
Heating and Cooling (SHC) Program, has been working on methods towards most
effective use of solar heat pump systems for residential use.
In this study an envelope of renovation solution in terms of new windows, insulation
thickness and building orientation (particular passive technology), added on an old
building structure and the thermal performance of the building has been investigated in
order to reach a specific energy efficiency of the building in terms of heating and cooling
demand.

2. ENERGY IN BUILDINGS
In buildings sector, energy is used for different purpose such as heating, cooling,
ventilation, etc. Two mainly forms of end use energy in buildings sector electricity and
heat. Electricity could be used for heating, cooling, air conditioning, lighting and for
various appliances whereas heat is used for heating and cooling. Buildings sector has a
major share among the other sectors in the final energy consumption in EU.
Space heating is the most important end-use in the residential sector (68%). Apart from
the Mediterranean countries, the share of space heating represents 60-80% of the total
energy consumption. In Malta, Cyprus and Portugal, the share of space heating is below
30% and just below 50% in Spain or Slovenia. Water heating ranks second with a quite
stable share (13%). Electrical appliances are having a greater importance and represent
today the 12% at EU level. Cooking represents 5% of the total, lighting 2% [2]. Fig. 1
illustrates energy consumption percentage in building sector per type.
Building energy use shows great variety depending on various factors such as climate,
type of the building (residential or commercial), design of the building and internal load
package.
For instance, if a building is located in a cold climate, heating energy is expected to
account the largest portion of the total energy consumption and if a building is in a hot
climate its cooling energy most likely to has the biggest portion. Besides, energy
consumption for the lighting and appliances are expected to have higher proportions in the
commercial buildings than the residential buildings.
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Fig. 1. Energy consumption in building sector

3. LOW ENERGY BUILDINGS
Since Building sector is one of the greatest consumers of energy and the HVAC
energy share is the greatest amongst the other end uses within a building therefore, low
energy air conditioning strategies or passive systems becomes essential by means of
minimizing the final energy use in buildings. If the use of low energy air conditioning in
buildings is widespread or the passive measures are applied to buildings, primary energy
demand for heating and cooling could be reduced significantly.
There are many methods to achieve low energy buildings. Fundamentally, they can be
classified as active or passive methods.
Active methods are the ones, where low energy consuming air conditioning systems is
employed. These systems might be very efficient systems, or systems that are integrated
with the environment, which exploits the favourable sources of the nature in terms of
supplying low energy air conditioning. Solar assisted heating systems, ground source heat
pumps, absorption chillers using waste heat or solar energy etc, could be given as
examples to active methods. On the other hand, by passive methods rather than supplying
air conditioning via using less energy, building structure, which has superior thermal
properties, is employed and building itself is designed in a way that its energy demand
reduces and results in much comfortable built environment. Insulated buildings, natural
ventilation, wall, appropriate orientation of the building, shading etc. can be given as
passive methods achieving low energy and high comfort buildings.
In this study an envelope renovation solution in terms of new windows, insulation
thickness and building orientation (particular passive technology), added on an old
building structure and the thermal performance of the building has been investigated in
order to reach a specific energy efficiency of the building in terms of heating and cooling
demand.
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4. OBJECTIVES
This research objective is to obtain a renovation package for a residential building that
provide a maximum reduction of energy consumption while achieving a better thermal
comfort.

5. METHODOLOGY
The methodology used in this study can be summarized as follows:
The authors carried out multiple case studies in thermal performance of a residential
buildings.
Building typology, age of construction and material selected as a starting point of the
retrofit, wished heating demand after retrofit, which together with summer and winter set
temperatures, determines the insulation and new windows quality.
The first part of the database reports on the dimensions of the building both in terms
of opaque and glazed surfaces. With respect to the opaque portion, insulation thicknesses
are stated, while type of new windows is specified for windows. Finally, infiltration and
ventilation levels of air flows are reported.
The methodology is based on the study of energy problem, its causes and their impacts
on the buildings sector. In addition, different strategies and architectural solutions were
discussed to reduce energy consumption in buildings.
The study of the effect of the building renovation package and reduction of energy
consumption is achieved by using the simulation program ― TRNSYS. The selected study
area is the city of Warsaw, Poland. The consumed energy in summer and winter is
monitored to get the optimum result for achieving lower energy consumptions inside the
building. The energy consumed in summer and winter is measured during the critical
months and is annually measured.

6. STRUCTURE OF THE REFERENCE BUILDING
Modelling the building includes: geometry, orientation, ventilation, shading and
internal loads. All those were done by using TRNSYS software with standard Type 56.
Two single family houses (SFH) with the same geometry but with different thermal data
were defined, where a building divided into different thermal zones. Material and
thickness of the walls and windows defined as well with the orientation.

6.1. Requirements of building and users:
Room Temperature: The room temperature is kept around tr= 20 0C and never drops
below 19.5 0C during the heating season. And for cooling season t r= 26 0C.
Ventilation & infiltration: The air change rate of the ventilation was assumed 0.4 ℎ!" . This
rate was recommended in most European standard. No air heat recovery system has been
used.
Shading: Shading devices have a strong influence in cooling demands. The position
(internal or external), the shading factor, and the strategy of shading determine a high or
low cooling demand both for warm climates. Therefore, no shading devices used, since
the case study (Building) located in cold climate and the heating period has the largest
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energy portion and shading normally used when overheating occurred and space cooling
required.

6.2. Design of the reference building
Minimization of heat gains in order to improve thermal comfort is the first step of
passive system design. Solar heat gains can be reduced significantly by proper orientation.
East and west facing surfaces are the critical surfaces in terms of heat gain during
summer period. Sun is closer to the horizon when shining on east and west facing surfaces.
Therefore, sunrays falling on these surfaces are closer to perpendicular. As a result, these
surfaces exposed to greater solar radiation compared with north and south facing surfaces.
West facing surfaces are the most critical surfaces because peak ambient temperature and
peak solar irradiance coincides. Employing overhangs do not have effect on preventing
solar gain from these faces. Consequently, heat gain from east and west facing surfaces
could be reduced by orienting the building longitudinally in east-west direction. Moreover,
this orientation maximizes the heat gains in winter season. Proper orientation for buildings
gives minimise solar gains in summer and maximise them in winter is given in Figure 116. Single family house (SFH) One floor was defined with total 100 m 2 area. Two
orientation were tested North orientation for the reference building and the renovated
building has been located, at 450 (towards East). Figure (2) shows the principle design of
the reference building.

Fig.2. Building Reference Geometry
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7. TRNSYS MODEL
TRNSYS program (Transient System Simulation Program) is a transient systems
simulation program with a modular structure. In this study, two building were built by
using TRNSYS, a multi-zone building module (type 56)). This component models the
thermal behaviour of a building divided into different thermal zones taking into account
energy performance rating.
The Building model is composed of a weather data reader module (type 15) with weather
package (Trnsys16\Weather\Meteonorm\Europe\PL-Warszawa123750.tm2).

Fig. 3. Type 56 Reference Building

8. ROOM TEMPERATURE ANALYSIS
Figure 4, 5 illustrate air temperatures in the main bedroom room with and without thermal
insulation. In this case, the measured temperatures are obtained with thermal insulation.
We compare in those figures, the difference between the reference building and renovated
building inside temperature, from that we can indicate that the renovated building has
higher amount of temperature reduction compared to the building with the old structure
for cooling and heating seasons. Applying a passive renovation package provides more
uniform temperatures throughout the space.
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Fig. 4. Room Temperature (Refrence Building)

Fig. 5. Room Temperature (Renovated Building)

9. ENERGY PERFORMANCE ANALYSIS
From the charts below, we can deduce that big amount of heat was saved during the cold
season and for the hot season a small increase in cooling demand which can be neglected
due to the acceptable inside room temperature which can be covered with proper natural
ventilation. Thermal insulation in buildings is an important factor to be considered for
achieving acceptable thermal comforts. Insulation reduces unwanted heat (loss or gain)
and can reduce the energy demands. To make any house heat proof, thermal insulation is
a good choice. An insulated home is more comfortable as the temperature remains
consistent over weather changes. It makes the house comfortable and keeps the
temperature cool in summers and warm in winters. Insulation materials can be employed
to slow heat loss (transfer). Furthermore, thermal inertia, thermal insulations and buildings
orientations are efficient techniques that should be considered when addressing the
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problem of the main heating transfer mode (conduction, radiation and convection
materials).

Fig. 6. Energy demand (kWh) in the reference building

Fig. 7. Energy demand (kWh) in the renovated building
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Fig. 8. Room Temperature (Old Building)

10. CONCLUSION
The objective of this paper is to address the envelope impact on the interior temperature
of a building and analysis the thermal behaviour under cold climate conditions. In which,
we analyse features considered to have an impact on the building such as the building
orientation, building structure and thermal insulation. Several results have been obtained;
they can be summarized as follows:
•

Insulating materials are used to improve the overall thermal performance of
building enclosures. Their thermal conductivity and thickness are the main
considered parameters for their selection and has major impact on the overall
thermal resistance of a building enclosure. There is less temperature gradient both
vertically and horizontally from exterior walls, ceilings and windows to the
interior walls, thus producing a more comfortable occupant environment when
outside temperatures are extremely cold or hot leading to reduction in energy
consumption.

•

Optimal placement of building can play a significant role in optimisation of the
thermal performance of the building by considering the impact of solar radiation
on the building and the prevailing breezes.

•

This work shows that the importance of analysis the thermal behaviour of the
constructed building in designing process to achieve an optimal indoor thermal
comfort and energy consumption for zones or whole building during the year.
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1)

STRESZCZENIE
Konsekwencją ciągle zwiększającego się zapotrzebowania energetycznego jest
wprowadzanie nowych technologii związanych z wykorzystaniem biogazu, gazu
syntezowego pozyskiwanego w procesach zgazowania biomasy czy śmieci. Zastosowanie
tych paliw w procesach przemysłowych generowania energii cieplnej i elektrycznej
wymaga stabilności kalorycznej paliwa. Jest ona konieczna do zapewnienia właściwej
realizacji procesów cieplnych zamiany energii. Jednym ze sposobów oceny jakości
energetycznej paliwa jest pomiar jego wartości opałowej. Istnieje kilka metod
wyznaczania wartości opałowej paliwa i są one swoją metodologią związane z rodzajem
analizowanego paliwa. Problematyka pomiaru i wyznaczanie wartości opałowej paliw
związana jest analizą termodynamiczną skutków procesu spalania ukierunkowana na
wyznaczenie ilości ciepła oddanej do otoczenia Metody te są dość skomplikowane i
wymagają zastosowania specjalistycznej aparatury pomiarowej. W artykule
przedstawiono autorską koncepcję kalorymetru dedykowanego analizie wartości opałowej
paliw gazowych.
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1. WPROWADZENIE
Zapotrzebowanie energetyczne współczesnej cywilizacji wraz z koniecznością
ochrony środowiska naturalnego skłania do poszukiwania nowych sposobów wytwarzania
energii ukierunkowanych na źródła inne niż konwencjonalne paliwa kopalne. Wprowadza
się technologie związane z wykorzystaniem biogazu, gazu syntezowego pozyskiwanego
w procesach zgazowania biomasy czy śmieci. Zastosowanie tych paliw w procesach
przemysłowych generowania energii cieplnej i elektrycznej wymaga stabilności
kalorycznej paliwa. Stabilność kaloryczna paliwa jest konieczna do zapewnienia
stabilności realizowanych procesów cieplnych zamiany energii, które przekłada się wprost
na ustalone wartości generowanej energii [1-9]. Jednym ze sposobów oceny jakości
energetycznej paliwa jest pomiar jego wartości opałowej. Istnieje kilka metod
wyznaczania wartości opałowej paliwa [1-3, 8, 9].
Wartość opałową można wyznaczyć na podstawie znajomości składu chemicznego
paliwa. Metoda ta oparta jest na założeniu, że wartość opałowa paliwa jest równa sumie
iloczynów wartości opałowych poszczególnych składników w związku oraz ich udziałów
procentowych zawartości w paliwie. Sposób ten pozwala uzyskać przybliżoną wartość,
ponieważ przyjęto, że pierwiastki występują jako pojedyncze i nie uwzględnia faktu, że w
paliwie występują one w postaci związków chemicznych, które mają swoje ciepła
tworzenia wpływające na wielkość wartości opałowej. Metody te największą dokładność
wyznaczenia wartości opałowej uzyskują dla węgla kamiennego. Dla paliw gazowych
wartość opałową (Wop) można określić ze wzorów przybliżonych [MJ/m 3].
𝑛

𝑊𝑜𝑝 = ∑ [(𝑊𝑜𝑝 ) ∙ 𝜇𝑖 ]
𝑖

(1)

𝑖=1

gdzie:
(Wop)i
μi

– wartość opałowa i-tego składnika gazu,
– udział objętościowy i-tego składnika w gazie.

Wartość opałową gazu można wyznaczyć za pomocą kalorymetru Junkersa. Jest to
urządzenie przepływowe, służące głównie do wyznaczania ciepła spalania i wartości
opałowej paliw gazowych. Spalanie odbywa się przy stałym ciśnieniu, równym wartości
ciśnienia atmosferycznego. Pomiar przeprowadza się w ustalonych warunkach przepływu
spalanego gazu, przy stałym natężeniu przepływu wody chłodzącej. W warunkach
ustalonych energia wewnętrzna kalorymetru oraz temperatury w poszczególnych
punktach kalorymetru są stałe. Metoda polega na oznaczaniu ciepła wydzielonego
podczas spalania określonej ilości paliwa gazowego w kalorymetrze. Wydzielone ciepło
jest odbierane przez wodę przepływającą przez kalorymetr. Zestaw składa się z dwóch
zasadniczych zespołów: gazomierza laboratoryjnego wraz z chłodnicą wodną i
regulatorem ciśnienia gazu. Wskazaniem do realizacji pomiaru są również wymagania
dotyczące pomieszczenia. Powinno ono być jasne, przewiewne oraz ogrzewane, o
kubaturze co najmniej 20 m3. Temperatura w pomieszczeniu powinna swą wartością
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zawierać się w zakresie 15-30oC, a podczas prowadzenia pomiaru powinna być ustalona
z dopuszczalnym zakresem zmienności o ±1oC. Woda zasilająca kalorymetr powinna być
pobierana z sieci wodociągowej lub ze zbiornika wodnego umieszczonego powyżej
kalorymetru.
Przedstawione przykładowo wytyczne realizacji pomiaru wartości opałowej z
wykorzystaniem kalorymetru Junkersa podkreślają skomplikowaną metodologię
przeprowadzanego badania. Wskazane wytyczne pomiaru nie możliwe są do spełnienia w
przypadku pomiaru realizowanego w warunkach przemysłowych poza laboratorium.
Dlatego opracowano koncepcję kalorymetru przemysłowego, który może spełnić warunki
uzyskania zadowalającego wyniku pomiaru przy małych wymaganiach dotyczących
warunków realizacji pomiaru.

2. KONCEPCJA POMIARU WARTOŚCI OPAŁOWEJ GAZU
Ideą pomiaru wartości opałowej w kalorymetrze Junkersa jest wyznaczenie wartości
ciepła odbieranego od spalanego paliwa w otoczeniu gazów, z których jako elementu
pośredniego jest ono przekazywane do cieczy przepływającej przez obudowę
kalorymetru. Kluczowe w tym pomiarze jest uzyskanie stabilizacji pomiarowej
rozumianej jako doprowadzenie do stabilizacji temperatury medium chłodzącego,
przepływającego ze stałą wartością strumienia przepływu masy. W metodzie tej
czynnikiem chłodzącym jest woda, która względem powietrza ma 1000 krotnie większą
gęstość i około czterokrotnie większą wartość ciepła właściwego. W proponowanej
koncepcji zamierza się pominąć czynnik chłodzący w kalorymetrze jakim w przypadku
Kalorymetru Junkersa jest woda. Proponuje się natomiast dokonać pomiaru wartości
ciepła doprowadzonej do powietrza dostarczanego w przestrzeń komory spalania paliwa
przy jednoczesnym zapewnieniu stechiometrycznego procesu spalania paliwa gazowego.
Ogólną zasadę działania urządzenia przedstawiono na schemacie (rys. 1).

Rys. 1. Schemat koncepcji kalorymetru gazowego
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Przepływową komorę spalania stanowi izolowana termicznie rura o przekroju
kołowym. W jej wnętrzu umieszczono palnik, zasilany z zewnątrz analizowanym paliwem
gazowym i zasilany powietrzem przepływającym w wewnątrz rury. Ilość dopływającego
powietrza do wnętrza palnika jak i do przestrzeni rury objętej płomieniem powinna być
odpowiednia do zapewnienia stechiometrycznego procesu spalania paliwa. Ocena
wartości opałowej gazu w proponowanej koncepcji polega na analizie ilości ciepła
dostarczonego do powietrza przepływającego w izolowanej termicznie rurze. Wartość
ciepła Q dostarczanego do powietrza można określić następująco wykorzystując
równania:

𝑄 = 𝑚𝑝𝑜𝑤 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇

(2)

𝑄 = 𝑚𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑊𝑜𝑝 ∙ 𝜁

(3)

oraz
gdzie:
Q
mpow
mpal
cp
ΔT
Wop

ζ

– ciepło [J],
– masa powietrza [kg],
– masa paliwa [kg],
– ciepło właściwe powietrza przy stałym ciśnieniu [J/(kg·K)],
– zmiana temperatury [K],
– wartość opałowa [J/kg],
– sprawność procesu spalania [-].

Przyrównując ze sobą równania 2 i 3 uzyskujemy zależność opisaną równaniem:

𝑚𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇 = 𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 ∙ 𝑊𝑜𝑝 ∙ 𝜁,

(4)

równanie to można przekształcić w taki sposób aby uzyskać zależność 4 pozwalającą na
określenie wartości opałowej paliwa:

𝑊𝑜𝑝 =

𝑚𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇
𝑚𝑓𝑢𝑒𝑙 ∙ 𝜁

(5)

Dla przeprowadzenia oceny wartości opałowej paliwa gazowego zgodnie z
zaproponowaną koncepcją kalorymetru konieczne jest wyznaczenie wartości pozostałych
wielkości ujętych w zaprezentowanych zależnościach. Konieczne jest określenie masy
czynnika przepływającego przez komorę spalania. Należy uwzględnić że przepływający
czynnik początkowo jest powietrzem, następnie bierze udział w utlenianiu dostarczanego
paliwa w procesie stechiometrycznym i ostatecznie przyjmuje postać spalin. Przyjmując
założenie, że w układzie pomiarowym nie ma utraty masy czynnika można tę sytuację
zapisać ogólnym równaniem:

𝑚𝑝𝑜𝑤 + 𝑚𝑝𝑎𝑙 = 𝑚𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛

(6)

W związku z tym, że mamy do czynienie z ciągłym przepływem czynnika równanie 6
należy zapisać następująco:
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𝑚̇𝑝𝑜𝑤 + 𝑚̇𝑝𝑎𝑙 = 𝑚̇𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛

(7)

Aby określić strumień masy powietrza 𝑚̇𝑝𝑜𝑤 należy zastosować pomiar jego
przepływu, podobnie w przypadku strumienia masy spalin 𝑚̇𝑠𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛 . Podczas tych
pomiarów konieczne jest uwzględnienie wartości temperatur powietrza na wlocie do
urządzenia oraz temperatury spalin w kanale wylotowym z urządzenia. Znając te wartości
i uwzględniając równanie 7, można wyznaczyć strumień masy paliwa doprowadzanego
do układu pomiarowego 𝑚̇𝑝𝑎𝑙 .
Dokonując pomiaru stężenia tlenu w spalinach z wykorzystaniem np. czujnika tlenu
należy dążyć do zapewnienia stechiometrycznego procesu spalania, w którym
współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1, i dla którego sprawność procesu spalania ζ = 1.
Podczas procesu spalania paliw udział masowy powietrza zawsze znacznie większy
udziału paliwa. W związku z tym często dla uproszczenia, analizę procesu prowadzi się z
uwzględnieniem ciepła właściwego cp powietrza.
Określając wartości poszczególnych parametrów na drodze pomiaru w
ustabilizowanym, stechiometrycznym procesie spalania paliw gazowych oraz
wykorzystując przedstawione zależności można określić wartość opałową dostarczanego
paliwa gazowego.

3. PODSUMOWANIE
Problematyka pomiaru i wyznaczanie wartości opałowej paliw w obecnie stosowanych
metodach pomiarowych wymaga stosowania bardzo drogiej i wymagającej aparatury
badawczej. A wymagane warunki realizacji pomiaru są duże względem zapewnienia
odpowiedniego otoczenia laboratoryjnego i wykwalifikowanej kadry badawczej. Sytuacja
ta jest dość skomplikowana w odniesieniu do realiów powszechnego zapotrzebowania na
bieżącą ocenę wartości opałowej w przemysłowych instalacjach takich jak różnego typu
biogazownie i instalacje energetyczne przetwarzające biogaz na energię cieplną czy
elektryczną. Odpowiadając na istniejącą problematykę pomiarową w tym zakresie
zaproponowano koncepcję urządzenia pomiarowego, które może przyczynić się do
uzyskania oczekiwanych wyników pomiaru wartości opałowej w znacznie mniej
skomplikowany sposób. Zaprezentowana w artykule koncepcja stanowi punkt wyjściowy
do dalszych rozważań i prac laboratoryjnych, których wyniki zostaną zaprezentowane w
kolejnych artykułach.
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1)

STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono model instalacji badawczej PHEBUS przygotowany w kodzie
obliczeniowym MELCOR 2.2 oraz wyniki symulacji degradacji rdzenia podczas fazy
podgrzewania zestawu paliwowego podczas eksperymentu nr FPT-1.
Omówiono przebiegi temperatury rdzenia, utleniania koszulek paliwowych i wytwarzania
się wodoru, a następnie porównano je z danymi eksperymentalnymi i wynikami
literaturowymi. Analizę niepewności i wrażliwości przeprowadzono z naciskiem na
parametry mające wpływ na wytwarzanie się wodoru. W pracy zastosowano metodykę
Wilksa dla analizy niepewności. Analiza wrażliwości obejmowała współczynniki
Pearsona i Spearmana dla dziesięciu parametrów. Zaobserwowano, że największy wpływ
na wytwarzanie się wodoru podczas eksperymentu ma temperatura uwalniania stopionego
cyrkonu i osiowy współczynnik wymiany ciepła poprzez promieniowanie.
[------------]

Słowa kluczowe:

wodór, ciężkie awarie, reaktor jądrowy, MELCOR, analiza niepewności;

1. EKSPERYMENT PHÉBUS FPT-1
Zintegrowany program eksperymentalny Phébus FP został przeprowadzony w latach
1993-2004 przez francuski instytut IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire) przy użyciu instalacji badawczej Phébus znajdującej się w Centrum Cadarache
należącym do CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives).
Phébus FP jest uważany za jeden z najbardziej udanych programów poświęconych
badaniom ciężkich awarii [1], [2]. Drugi eksperyment, Phébus FPT-1, przeprowadzono 26
lipca 1996 r. W tym eksperymencie analizowano zestaw paliwowy składający się z paliwa
dla reaktora typu PWR z 2 świeżymi prętami paliwowymi i 18 napromieniowanymi
prętami o wysokim wypaleniu (~ 23 GWd/tU) i pręcie kontrolnym zawierającym Ag-InCd [2], który został napromieniony przed eksperymentem. Test przeprowadzono w
warunkach niskiego ciśnienia i w których występowało dużo pary wodnej, symulując
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warunki odpowiadające awarii utraty chłodziwa (LOCA – loss-of-coolant accident) [2].
Eksperyment FPT-1 wybrany został jako tzw. International Standard Problem o numerze
46 (ISP-46). W ramach projektu OECD/NEA THENPHEBISP, wykorzystano wyniki
ISP-46 jako ćwiczenie (benchmark) do porównania różnych narzędzi obliczeniowych i
jego wyniki zostały opublikowane w raporcie końcowym w 2003 r. [3], [4] wraz z serią
kolejnych artykułów [5]-[11].
Niniejsza praca jest efektem projektu wykonanego w Politechnice Warszawskiej, we
współpracy z Państwową Agencją Atomistyki (PAA) ([32], [33]). Projekt był poświęcony
badaniu eksperymentu FPT-1 przy wykorzystaniu kodu obliczeniowego MELCOR, a w
szczególności analizie zjawisk zachodzących podczas ciężkich awarii. Artykuł skupia się
na analizie wytwarzania się wodoru podczas symulowanej awarii. Jest to motywowane
faktem, że autorzy zaobserwowali różne kinetyki wytwarzania się i rozrzut finalnej ilości
wodoru, we własnych pracach jak i w literaturze [3], [4]. Dodatkowym celem było
zbadanie wpływu różnych zjawisk fizycznych na wytwarzanie się wodoru podczas
degradacji kasety oraz modelowanie z najnowszą wersją kodu MELCOR.

Rys. 1. Model instalacji badawczej użyty do modelowania eksperymentu Phébus FPT1 i użyta nodalizacja dla pakietu CVH, HS, FL i COR [32]

2. MODEL EKSPERYMENTU FPT-1 W MELCOR
Model instalacji badawczej Phébus użyty do symulacji eksperymentu Phébus FPT-1
został przygotowany dla kodu obliczeniowego MELCOR 2.2.11932. Podstawowym
źródłem danych projektowych był raport ISP-46 [3]. Duża część szczegółów
modelowania MELCOR została oparta na opisach modeli użytych w Sandia National
Laboratories (SNL) dla kodu MELCOR 1.8.5 i 2.1, opisanych w [3], [4], [7], [12] oraz na
innych publicznie dostępnych raportach i artykułach [3], [4], [7], [10], [13] – [16], [17][19].
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Ostateczna nodalizacja użyta przy symulacji eksperymentu Phébus FPT-1 dla
pakietów CVH, FL, COR i HS kodu MELCOR została przedstawiona na rysunku 1. Jest
to model stosunkowo prosty, ale oczekuje się, że będzie reprezentatywny dla typowego
modelu elektrowni jądrowej.

3. PARAMETRY I ZAŁOŻENIA
W pierwszym etapie projektu przygotowano model dla przypadku bazowego. Posłużył
on do zbadania i weryfikacji modelu z danymi eksperymentalnymi oraz innymi
rozwiązaniami dostępnymi w literaturze. Wybrane wyniki przedstawiono w podsekcji 4.1.
Tab. 1. Parametry fizyczne kodu MELCOR wpływające na wytwarzanie się wodoru
Parametr
kodu
MELCOR

Rozkład
prawdopodobieństwa

0

Model utleniania Zr - patrz Tabela 2 /
Rysunek 2.

SC1001

Dyskretny, jednolity

1

Parametr zatrzymywania stopionego
materiału - temperatura uwolnienia
stopionego materiału Zr

SC1131(2)

Normalny

2

Parametry uszkodzenia elementu
paliwowego - temperatura zniszczenia
pręta paliwowego

SC1132(1)

Normalny

3

Współczynnik
wymiany
ciepła
podczas spływania krzepnącego Zr

COR_CHT

Log-Normalny

4

Średnica fragmentów rumowiska w
regionie rdzenia

DHYPD

Log-Normalny

5

Porowatość rumowiska

PORDP

Trójkątny

6

Mnożnik dla promieniowej wymiany
ciepła przez promieniowanie

FCELR

Normalny

7

Mnożnik dla osiowej wymiany ciepła
przez promieniowanie

FCELA

Normalny

8

Szybkość
drenażu
materiału koszulek

SC1141(2)

Log-Normalny

9

Parametry transportu materiałów
wtórnych - zawierających wtórny UO2

COR_CMT

Normalny

Nr

Parametr

stopionego

Wartość bazowa
Model UrbanicHeidrick,
standardowa
korelacja dla kodu
MELCOR
2400.0,
standardowa
wartość dla kodu
MELCOR
2500.0,
standardowa
wartość dla kodu
MELCOR
20000.0, Ref. [12]
0.0025,
standardowa
wartość dla kodu
MELCOR
0.4, standardowa
wartość dla kodu
MELCOR
0.75, Ref. [12]
0.25,
stara
standardowa
wartość
1.0, standardowa
wartość dla kodu
MELCOR
0.2, standardowa
wartość dla kodu
MELCOR

W kolejnym etapie badań wybrano parametry istotne dla wytwarzania się wodoru z
odpowiednimi rozkładami prawdopodobieństwa niezbędnymi do analizy niepewności.
Podstawowym odniesieniem był raport SNL: „An Uncertainty Analysis of the Hydrogen
Source Term for a Station Blackout Accident in Sequoyah Using MELCOR 1.8.5” [20].
Raport opisuje dobór parametrów i zjawisk oraz zawiera podejście do modelowania
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rozkładów prawdopodobieństwa charakterystycznych parametrów kodu. Dodatkowe
parametry oparto na raporcie SNL z analizy niepewności w projekcie SOARCA [21].
Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa zastosowane w badaniu oraz parametry
modelowania kodu MELCOR przedstawiono w tabeli 1. Przedstawiono również
parametry modelowania przypadku bazowego. Parametry #1-#7, #9 są oparte na [20],
dodano szybkość drenażu stopionego materiału koszulek (#8), ponieważ była badana w
[21]. Istotną modyfikacją był #6, promieniowy mnożnik wymiany ciepła przez
promieniowanie, w badaniu SNL [20], którego wartość średnia wynosiła 0,25. W raporcie
[12] dla FPT-1 zasugerowano wartość 0,75 jako bardziej odpowiednią dla eksperymentu.
W tej pracy wartość została użyta jako średnia dla rozkładu normalnego. Dodatkowo
raport SNL zaleca stosowanie współczynnika przejmowania ciepła podczas krzepnięcie
spływającego Zr na poziomie 20000 W/m2-K i ta wartość została użyta dla przypadku
bazowego, ale dla wartości średniej wybraliśmy wartość zalecaną w [20], 7500 W/m2-K.
Dla parametru #0, modelu utleniania Zr, wybraliśmy pięć korelacji (tab. 2), [22] i [20].
Korelacje przedstawiono na rysunku 2.
Tab. 2. Modele paraboliczne utleniania Zr, reakcje z parą wodną
Nr
1
2

Model
Baker-Just
Urbanic-Heidrick

3

Prater-Courtright
Leistikow-Schanz
Prater-Courtright
Cathcart-Pawel
Urbanic-Heidrick
Cathcart-Pawel

4
5

Stała reakcji, Kp (kg2/(m4s))
3330 × exp(-22897/T)
29.6 × exp(-16820/T), T < 1853 K
87.9 × exp(-16610/T), T >1873 K
26763.6 × exp(-26440/T), T > 1873K
425.8 × exp(-20962/T), T < 1853 K
26763.6 × exp(-26440/T), T > 1873K
294.2 × exp(-20100/T) < 1853 K
87.9 × exp(-16610/T), T >1873 K
294.2 × exp(-20100/T) < 1853 K

Źródło
[23]
[24]
[25]
[26]
[25]
[27]
[24]
[27]

Rys. 2. Zastosowane korelacje utleniania koszulek paliwowych

Seria 96 plików wejściowych do kodu MELCOR została wygenerowana przy użyciu
własnego oprogramowania i funkcji zmiennych wejściowych kodu MELCOR. Liczbę
modeli wybrano na podstawie formuły Wilksa tak, aby uzyskać standardowy przedział
tolerancji 95%/95% (STL). Podstawowe podejście zostało zaczerpnięte z metodyki GRS
[28].
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4. WYNIKI I DYSKUSJA
4.1. Weryfikacja modelu i przypadek bazowy
Na rysunku 3 przedstawiono temperatury koszulek paliwowych i paliwa dla
wybranych miejsc w trakcie eksperymentu FPT-1. Można zauważyć, że przed fazą silnego
utleniania się koszulek paliwowych nasz model jest zgodny z eksperymentem. Podczas
utleniania występują odchylenia; na przykład maksymalna temperatura jest
niedoszacowana o ~ 200K. Pozostałe wyniki są porównywalne z wynikami
przedstawionymi przez Wang et al. [16], [29] i można je ocenić jako rozsądne.

Rys. 3. Po lewej - temperatury paliwa dla położeń pierścienia zewnętrznego na wysokości 300
mm i 400 mm (COR 206, 207) i wyniki Wanga [29]. Po prawej - temperatury koszulek
paliwowych dla pierścienia zewnętrznego na wysokości 600 mm i 700 mm (COR 209, 210) i
wyniki Wanga dla podobnych lokalizacji [29]

Rys. 4. Wytwarzanie się wodoru obliczone kodem MELCOR, eksperyment, Wang [29],
wyniki ISP46 SNL [3] i obliczenia SNL w MELCOR 2.2 [30]

Rysunek 4 (po prawej) przedstawia ogólne wytwarzanie się wodoru dla modelu
badanego w pracy (niebieska linia) w porównaniu z wynikami eksperymentalnymi i
ostatnimi wynikami SNL, wynikami SNL ISP-46 i obliczeniami Wanga. Możemy
zaobserwować, że końcowa masa wodoru dla naszego modelu jest podobna do
przewidywań SNL i mieści się w granicach 10% błędu w odniesieniu do eksperymentu
(96g). Kinetyka wytwarzania wodoru symulowana w kodzie MELCOR wersji 2.2
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doskonale zgadza się z doświadczeniem do punktu maksymalnego tempa utleniania i
całkowitego wytwarzania się H2 ~ 50g. Eksperyment przewiduje spadek szybkości
utleniania, ale nasz model tego nie robi. Obserwowana różnica w kinetyce wytwarzania
się wodoru jest jedną z motywacji do przeprowadzonych badań. Co więcej, możemy
zaobserwować, że najlepsze dostępne rozwiązania MELCOR również nie w pełni
skuteczne w przewidywaniu kinetyki wytwarzania się wodoru.

4.2. Analiza niepewności i wrażliwości wytwarzania się wodoru
Rysunek 5 porównuje wyniki dla wszystkich obliczonych przypadków (przedziały
ufności), średniej, danych eksperymentalnych i przypadku bazowego. Współczynniki
korelacji Pearsona (korelacja liniowa) i Spearmana (korelacja nieliniowa) zastosowano w
celu zbadania czy wytwarzanie się wodoru jest skorelowane z parametrami branymi pod
uwagę podczas analizy niepewności (Rysunek 6).

Rys. 5. Wyniki analizy niepewności wytwarzania się wodoru podczas eksperymentu

Rys. 6. Po lewej - współczynniki korelacji Pearsona. Po prawej - współczynniki korelacji
Spearmana

Generalnie, udziału o wartości ρ (ρ -value) poniżej 0,2 są uważane za słabo
skorelowane [31], a dla badanych parametrów najbardziej istotne wartości były nieco
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większe niż 0,2 zarówno dla Pearsona, jak i Spearmana. Niska wartość p (p-value)
wskazuje na korelację. Dlatego najbardziej skorelowanymi spośród badanych parametrów
były temperatura uwolnienia stopionego materiału koszulek elementów paliwowych Zr
(#1) i mnożnik osiowej wymiana ciepła przez promieniowanie (# 7). Przeciwnie,
parametry: średnica fragmentów rumowiska (#4), porowatość rumowiska (# 5), szybkość
drenażu stopionego materiału (# 8) i wtórny transport UO2 (# 9) były skorelowane słabo
lub wcale.

5. WNIOSKI
Model eksperymentu Phébus FPT-1 został opracowany w kodzie obliczeniowym
MELCOR 2.2.11932. Symulacje fazy zestawu paliwowego porównano z rozwiązaniami
alternatywnymi. Zaobserwowano rozsądną zgodność, a wyniki są porównane z literaturą.
Analiza niepewności i wrażliwości (S&UA) została przeprowadzona dla dziesięciu
parametrów. Obliczono współczynniki Pearsona i Spearmana oraz przedziały
niepewności. Stwierdzono, że uwolnienie stopionego Zr i osiowa wymiana ciepła przez
promieniowanie mają największy wpływ na końcową ilość wytwarzanego wodoru.
Rysunek 5 pokazuje, że dane eksperymentalne mieszczą się w przedziale 95%/95% dla
niemal całego eksperymentu.
Planowane dalsze badania obejmą również badania wrażliwości i niepewności innych
parametrów, szczegółową analizę zjawisk zachodzących podczas eksperymentu i
zastosowanie zdobytego doświadczenia w badaniach nad zachowaniem się całej
elektrowni.
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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono stanowisko badawcze oraz wybrane dane walidacyjne dla modelu
numerycznego CFD przepływu krwi przez tętnicę wieńcową obejmującą mostek
mięśniowy (ang. myocardial bridge - MB). Mostek mięśniowy jest pasmem tkanki
mięśnia sercowego który przebiega nad tętnicą wieńcową (najczęściej w gałęzi przedniej
zstępującej). W skutek cyklicznych skurczów serca, mostek uciska światło tętnicy,
upośledzając w konsekwencji przepływ krwi i ukrwienie mięśnia serca. Jest to wrodzona
wada anatomiczna ujawniana w nawet do 16% przypadkach badań angiograficznych [1].
W badaniach wykorzystano autorskie stanowisko laboratoryjne z wbudowanym
fantomem mostka mięśniowego. Stanowisko umożliwia zadawanie pulsacyjnego, tj.
naśladującego pracę ludzkiego serca, napływu cieczy do modelu tętnicy wieńcowej.
Wpływ mostka mięśniowego zrealizowano poprzez wbudowanie w układ ciśnieniowej
komory powietrznej otaczającej model tętnicy, co pozwala symulować okresowy ucisk
fragmentu badanej tętnicy. Uzyskane dane walidacyjne dla modelu CFD obejmują
pomiary czasowych przebiegów: ciśnień i strumieni objętościowych w wybranych
punktach układu oraz zarejestrowane szybkimi kamerami zmiany geometrii uciskanego
modelu tętnicy w dwóch płaszczyznach przekroju modelu mostka mięśniowego
jednocześnie.

Słowa kluczowe:

przepływ krwi, tętnica wieńcowa, mostek mięśniowy, walidacja modelu CFD;
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1. WSTĘP
Mostkiem mięśniowym (ang. myocardial bridge – MB) nazwana jest patologiczna
zmiana wrodzona polegająca na tym, że tętnica wieńcowa przykryta jest na krótkim
odcinku przez pasma (włókna) mięśnia sercowego. Podczas skurczu dochodzi do ucisku
naczynia wieńcowego, co powoduje zmniejszenia się światła naczynia. Ponieważ dzieje
się to w czasie skurczu serca, tętniczki i naczynia włosowate w końcowych odcinkach
tętnic wieńcowych są ściśnięte przez pracujący mięsień serca, nadmiarowa objętość krwi
– pojawiająca się wskutek zmniejszającej się objętości naczynia – jest wyrzucana pod
prąd. Zjawisko to powoduje dwukierunkowy przepływ krwi w odcinku proksymalnym
(tj. pod prąd) do MB. Istnieje hipoteza, że powodem odkładania się blaszek
miażdżycowych w tych miejscach są występujące na śródbłonku (tkance wyścielającej
naczynia krwionośne) niskie wartości stycznych naprężeń ścinających (ang. low
endothelial shear stress – ESS). Blaszka miażdżycowa zlokalizowana jest zwykle w
proksymalnej części (tj. pod prąd) odcinka tętnicy wieńcowej w stosunku do MB [2].
Należy zaznaczyć, że w części dystalnej tętnicy wieńcowej (za MB) wstępują
standardowe, a nawet wyższe od normalnych wartości ESS. W tych miejscach blaszka
miażdżycowa nie występuje, co dowodzi, że wysokie poziomy ESS wpływają ochronnie
na tętnice [3], zaś niskie, oscylacyjne ESS mogą wywoływać niepożądane zmiany
morfologiczne i funkcjonalne w śródbłonku, przyczyniając się do powstawania zmian
miażdżycowych [4].
Celem prowadzonych badań jest identyfikacja charakterystycznych struktur
przepływu krwi sprzyjających odkładaniu się blaszki miażdżycowej, szczególnie w
naczyniach krwionośnych, które ulegają ściskaniu podczas skurczu serca. Wiedza ta może
dostarczyć nowych danych do badań nad identyfikacją mechanizmów powstawania zmian
miażdżycowych i ich dynamiki, w szczególności powstających na skutek oscylacyjnych
przepływów krwi w naczyniach. W dalszej perspektywie zdobyta wiedza będzie miała
kluczowe znaczenie w dostarczeniu danych do szczegółowego biochemicznego opisu
tworzenia się płytek miażdżycowych.
Aby udowodnić powyższą hipotezę, konieczne jest zbudowanie pełnego i
zwalidowanego modelu CFD przepływu krwi uwzgledniającego mechanicznie uciskanie
naczynia wieńcowego w rzeczywistej zindywidualizowanej geometrii pochodzącej z
badań angiograficznych tomografii komputerowej (angio TK). W pierwszym etapie prac
zbudowano fantom (model fizyczny) uciskanej tętnicy wieńcowej, pracującej w układzie
przepływowym naśladującym pracę serca i obwodowego układu krwionośnego. Wyniki
pomiarów dostarczą danych walidacyjnych dla opracowywanego modelu CFD. Tak
zwalidowany model numeryczny zostanie następnie wykorzystany w symulacjach
rzeczywistych przypadków klinicznych.

2. STANOWISKO BADAWCZE
2.1. Układ przepływowy
Stanowisko umożliwia zadawanie pulsacyjnego, tj. naśladującego pracę ludzkiego
serca, napływu cieczy do modelu tętnicy wieńcowej wymuszonego pompą pulsacyjną
model 55-3305 (Harvard Apparatus, USA) pozwalającej ustawienie objętości wyrzutowej
(SV~15÷100 ml), płynne zadawanie częstości skurczów serca (~10÷100 1/min) oraz
czasu fazy skurczu (25÷50% czasu cyklu). Układ przepływowy jest zamknięty,
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podzielony na dwie główne gałęzie: aortalną oraz wieńcową, o średnicach
odzwierciedlających budowę anatomiczną ludzkiego układu krwionosnego.
Aby zasymulować układ krwionośny na wylocie z obydwu gałęzi zbudowano 3elementowy model pozwalający na symulację efektu Windkessela [5], tj. uwzględnienie
podatności elastycznych ścian tętnic oraz opory przepływu liniowe i przesączania przez
naczynia włosowate. Model ten składa się z 2 zaworów (opory przepływu) oraz
akumulatora hydraulicznego (podatność ścian tętnic).
W każdej gałęzi zabudowano przepływomierz elektromagnetyczny Promag H100
(Endress+Hauser AG, Szwajcaria), oznaczone na schemacie FI 1 oraz F I2. W gałęzi
wieńcowej umieszczone są trzy przetworniki ciśnienia APT300 (Harvard Apparatus,
USA) o fizjologicznym zakresie pomiarowym ±300 mmHg (oznaczone na schemacie
PI 0÷PI 2). Pomiar ciśnienia realizowany jest: 130 mm i 43 mm przed modelem MB (PI 0,
PI 1) oraz 107,2 mm za MB (PI 2) – licząc w kierunku przepływ u krwi.
Sterowanie, akwizycja i rejestracja danych pomiarowych zrealizowana jest przy
użyciu komputera klasy PC z autorską aplikacją napisaną w środowisku LabVIEW,
współpracującego z modułami wej./wyj. serii CompactDAQ (National Instruments Corp.,
USA). Układ skonfigurowano tak aby umożliwić rejestrację wszystkich parametrów co
20 ms. Schemat autorskiego stanowiska badawczego przedstawiony jest na Rys. 1.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego

Za pompą pulsacyjną, przed bifurkacją tętnicy wieńcowej, umieszczona jest sztuczna
mechaniczna zastawka aortalna dwudzielna (Medtronic, USA), przedstawiona na Rys. 2
(a i b).
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a

b

c

d

Rys. 2. Sztuczna mechaniczna zastawka aortalna dwudzielna umieszczona w stanowisku
pomiarowym (a, b). Przykładowe zdjęcia płatków zastawki: w kolejnych fazach otwierania (c, d)

2.2. Fantom mostka mięśniowego
Symulację fizyczną mostka mięśniowego (MB) zrealizowano poprzez zastosowanie
ciśnieniowej komory powietrznej otaczającej model tętnicy wykonanej z silikonowego
wężyka o średnicy wewn. 3,2mm i długości 16,3 mm (Rysunek 3). Wzrost ciśnienia
powietrza w komorze pozwala symulować okresowy ucisk fragmentu badanej tętnicy.
Powietrze do komory ciśnieniowej jest podawane i odpuszczane przez 2 elektrozawory
VOVG-B12_M32CF-AH-F-1H2 (FESTO Corp., USA). Sterowanie zaworami
zsynchronizowane jest z pomiarem przepływu (FI 1) w gałęzi aortalnej poprzez nadrzędną
aplikację LabVIEW stanowiska badawczego, tak aby umożliwić wywołanie ucisku
fantomu tętnicy wieńcowej (mostka mięśniowego) w czasie skurczu serca.

Rys. 3. Fantom (model fizyczny) mostka mięśniowego

2.3. Rejestracja obrazów i kalibracja kamer
W celu zarejestrowania ruchu ścian uciskanego fantomu mostka mięśniowego w
stanowisku badawczym zabudowano 2 szybkie kamery: Phantom VEO 710L (Vision
Research Inc., USA) oraz Optronis CamRecord 600 (Optronis GmbH, Niemcy). Takie
ustawienie kamer pozwala zrobienie zdjęć w 2 prostopadłych do płaszczyznach, tj. z góry
i z boku (Rys. 4) symultanicznie. Synchronizację wykonywania zdjęć z kamer
zrealizowano w nadrzędnej aplikacji LabVIEW stanowiska badawczego. Zdjęcia
rejestrowano z szybkością 1000 kl./sek.
Ponieważ celem rejestracji zdjęć jest pomiar odkształcenia ścian fantomu, przed
przystąpieniem do pomiarów wykonano kalibrację rozmiaru pikseli dla każdego z
widoków (liniał z podziałka mianowana co 1 mm przedstawiono na Rys. 5).
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L2
L1

a

b

a

b

Rys. 4. Przykładowe zdjęcia modelu mostka mięśniowego Na zdjęciach widoczny jest
pracujący układ w chwili skurczu serca (tj. największy przepływ w aorcie), ciśnienie w komorze
ciśnieniowej mostka: 2 bar (tj. symulacja zaciskania mostka na tętnicy wieńcowej). Widok w
prostopadłych do siebie płaszczyznach: z góry (a) i z boku (b)

Rys. 5. Kalibracja rozmiaru pikseli w zdjęciach – wewnątrz rurki liniał z podziałką mianowaną
co 1 mm. Na zdjęciach widoczny jest układ niewypełniony cieczą (otwarty), komora ciśnieniowa
mostka odprężona. Widok w prostopadłych do siebie płaszczyznach: z góry (a) i z boku (b)

3. WYNIKI
Uzyskane dane eksperymentalne obejmują pomiary czasowych przebiegów: ciśnienia
(Rys. 6) i strumieni objętościowych (Rys. 7) w wybranych punktach układu oraz
zarejestrowane szybkimi kamerami zmiany geometrii uciskanego modelu tętnicy
w dwóch płaszczyznach przekroju modelu mostka mięśniowego (Rys. 8) równocześnie.
Kalibrację oraz analizę obrazów uzyskanych z szybkich kamer przeprowadzono przy
za pomocą oprogramowania do obróbki obrazów ImageJ [6]. Na podstawie pomiarów
wysokości (L1) i szerokości L2 (por. Rys. 8) uciskanego modelu tętnicy wieńcowej
(wężyka silikonowego) oszacowano pola przekroju wężyka w kolejnych fazach (co
20 ms) cyklu pracy serca. Na tej podstawie oszacowano stopień zwężenia światła wężyka
poddanego uciskowi (Rys. 9).
Dane w zakresie zmienności wymiarów pozwolą zadać zarejestrowany przebieg
odkształcania ścian wężyka w modelu numerycznym CFD. Dane o ciśnieniach i
strumieniach przepływu posłużą jako warunki brzegowe i dane walidacyjne dla modelu
CFD.
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Rys. 6. Przebieg ciśnienia w punktach pomiarowych PI 0, PI 1 oraz PI 2 (oznaczenia
wg Rys. 1) dla pełnego cyklu pracy serca (symulowane przez pompę tętno: 60/min.)

Rys. 7. Przebieg strumienia objętości w gałęzi aortalnej i wieńcowej w punktach pomiarowych
FI 1 oraz FI 2 (oznaczenia wg Rys. 1) dla pełnego cyklu pracy serca (symulowane przez pompę
tętno: 60/min.)
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Rys. 8. Zmiany kształtu światła uciskanego (komora ciśnieniowa) modelu tętnicy wieńcowej
w rejonie mostka mięśniowego odczytane ze zdjęć wykonanych szybka kamerą dla pełnego cyklu
pracy serca (symulowane przez pompę tętno: 60/min.). Wymiary L1 i L2 odpowiadają widokom
w prostopadłych do siebie płaszczyznach (oznaczenia wg Rys. 4)

Rys. 9. Strumień objętościowy FI 2 (lewa skala) w gałęzi aortalnej modelu (oznaczenia
wg Rys. 1) dla pełnego cyklu pracy serca (symulowane przez pompę tętno: 60/min.). Na wykresie
zaznaczono stopień ucisku modelu naczynia wieńcowego (prawa skala) jako procent zmniejszenia
światła naczynia tętnicy wieńcowej w rejonie mostka mięśniowego (0% oznacza brak zwężenia
światła naczynia wieńcowego, tj. brak ucisku)
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4. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA
Zbudowano i przetestowano autorskie stanowisko badawcze z fantomem mostka
mięśniowego (MB) w tętnicy wieńcowej. Wykonane pomiary wskazują na wysoką
użyteczność stanowiska badawczego do badania i pozyskiwania danych walidacyjnych
dla modeli numerycznych CFD przepływu krwi przez tętnicę wieńcową obejmującą MB.
Ostatnio pojawiły się doniesienia o opracowaniu podobnego modelu [7]. W pracy tej
zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych dla 10 rzeczywistych geometrii
mostków mięśniowych, wraz z warunkami brzegowymi (przebiegami ciśnienia)
pochodzącymi z pomiarów in vivo. Pomimo wielkiej wartości poznawczej pracy [7]
w zakresie dystrybucji niskich wartości naprężeń ścinających na ścianach naczynia
krwionośnego w zależności od długości MB, użyty model nie został poddany walidacji.
Celem prowadzonych prac jest zbudowanie i zwalidowanie dynamicznego modelu
przepływu krwi w rejonie MB w rzeczywistych geometriach naczyń wieńcowych
pacjentów, do czego przyczynić się mogą prowadzone pomiary na stanowisku
badawczym. W kolejnym kroku, tak zwalidowany model, zostanie wykorzystany do
modelowania przypadków przepływu w warunkach rzeczywistych, w tym
uwzględniających nie tylko uciskanie naczynia przez MB, ale również ruch całego
naczynia związanego z praca mięśnia sercowego. Dodatkowo, aby potwierdzić
postawioną hipotezę, że powodem odkładania się blaszek miażdżycowych są występujące
na śródbłonku niskie wartości stycznych naprężeń ścinających (ESS), planuje się
przeprowadzenie badań retrospektywnych polegających na wirtualnym usunięciu
odłożonej blaszki miażdżycowej i wyznaczeniu naprężeń ścinających w stanie sprzed
istniejącego obecnie przewężenia miażdżycowego.

Podziękowania

Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektów OPUS
nr 2017/27/B/ST8/01046 oraz 2018/31/B/ST8/02201. Autorzy składają podziękowania
dr. hab. inż. Zbigniewowi Bulińskiemu za użyczenie szybkiej kamery marki Optronis.

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Alegria J.R., Herrmann J., Holmes, Jr D.R., Lerman A., Rihal C.S., Myocardial bridging,
Europ Heart J 26(12) (2005) 1159–1168.
Wasilewski J, et al., The role of septal perforators and "myocardial bridging effect" in
atherosclerotic plaque distribution in the coronary artery disease, Pol J Radiol, 16(80)
(2015) 195-201.
Chatzizisis Y.S, Giannoglou G.D., Myocar.al bridges spared from atherosclerosis:
overview of the underlying mechanisms. Can J Cardiol 25(4) (2009) 219–222.
Cho, Y. I., Cho, D. J., & Rosenson, R. S. (2014). Endothelial shear stress and blood
viscosity in peripheral arterial disease. Current Atherosclerosis Reports, 16(4) (2014) 404.
Westerhof, N., Lankhaar, J. & Westerhof, B.E. The arterial Windkessel. Med Biol Eng
Comput 47 (2008) 131–141.
ImageJ, https://imagej.nih.gov/ij/ (dostęp 28-07-2020).
Javadzadegan A., Moshfegh A., Mohammadi M., Askarian M., Mohammadi M.,
Haemodynamic impacts of myocardial bridge length: A congenital heart disease, Comput
Meth Prog Bio 175 (2019) 25-33.

140

Współczesne zagadnienia termodynamiki_______________________________
XXIV Zjazd Termodynamików
27-30 X 2020, Białobrzegi

Modelling study of flow boiling heat transfer of perspective
fluids for refrigeration technology
[------------]
[------------]
*Michał Pysz1, Dariusz Mikielewicz
Gdansk University of Technology, Gdańsk, Poland, e-mail: michal.pysz@pg.edu.pl
[------------]
1)

ABSTRACT
There is a gap of knowledge on flow boiling at high saturation temperatures and higher
values of reduced pressure. Thus far, the in-house developed semi-empirical model for
flow boiling and flow condensation showed a satisfactory accuracy for calculations for
various refrigeration fluids for a wide scope of reduced pressures. This study presents
results of calculations of heat transfer coefficient of perspective refrigeration fluids, such
as R152a, R32, R245fa, propane and isobutane. Computations were carried out to validate
the generalized theoretical in-house model. Study was performed for both conventional
and minichannel tubes for a full range of vapour quality. The vast part of the database
consists of experiments carried out for low saturation temperature, however in case of
R245fa the collected data includes medium and high saturation temperatures. The
theoretical results shows a good agreement with experimental data especially for low
saturation temperature cases. Most unfavorable outcomes were gained for R245fa.
Inconsistency of these results show that more attention should be given to the influence of
higher values of reduced pressure on heat transfer predictions.
[------------]
Keywords:
Flow boiling, Heat Transfer Coefficient, Refrigerants, Correlations;

1. INTRODUCTION
Heat exchangers are still one of the most important devices in many heat transfer
systems. There is a need, especially in electronic industry, to create lightweight heat
exchangers capable of removal of high heat fluxes. Flow boiling is currently considered
as one of the most efficient ways of thermal energy transfer and it is used in many cooling
applications. However the phenomena involved in that process are still not fully
understood. Design procedures require precise prediction methods. Great number of twophase flow heat transfer models have been created but usually their applicability is limited.
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Most of the known correlations are empirical by nature and the range of their usage is
restricted to the experimental database on which they were based.
One of the most known correlations is one made by Cooper [1]. The model was created
specifically for nucleate pool boiling, however Bertsch et al. [2] on the basis on their own
research showed that it could be successfully used in flow boiling calculations. Lazarek
and Black [3] conducted research on heat transfer coefficient for a tube with internal
diameter of 3,1 mm for R-113. The empirical correlation was designed based on their
research. Kew and Cornwell [4] established own correlation according to their experiment
with flow boiling heat transfer in tubes for R141b. The model shown promising results in
the case of larger diameters, however it performed badly for small diameter. Tran et al. [5]
derived a correlation from the analysis of R12 and R113 in small circular tubes. Most of
the researched data was predicted by correlation within a 15% error band. Zhang et al. [6]
proposed correlation based on Chen’s approach [7]. The correlation was a “superposition”
in which the heat transfer coefficient equals to the sum of the nucleate pool boiling
convection and forced flow convection contributions. At the moment this model is best
adapted for the use in industry. Thome et al. [8] developed the model based on
phenomenological approach for the elongated bubble flow regime. This model takes into
consideration three zones in which the heat transfer coefficient is defined. Usage of the
model requires knowledge about the flow regime.
Two-phase flow in channels with small diameter is driven by different mechanisms
than in the case of macrochannels. In macrochannels gravity plays an important role
whereas in the case of minichannels gravity impact subsides due the surface tension forces.
In the literature there are many definitions of minichannels. According to Kandlikar [9]
minichannels have diameter in the range of 3 mm to 0,6 mm. Channels with diameter
higher than 3 mm are conventional channels and the ones with diameter smaller than 0,6
mm are microchannels. Unfortunately that approach does not include the importance of
physical mechanisms. Various fluids have different properties. Furthermore, this
properties change with saturation temperature. Kew and Cornwell [10] proposed a concept
of the constraint number Con which is defined as a ratio of Laplace constant to the
hydraulic diameter of the channel defined by equation:
ϭ
√𝑔(𝜚 − 𝜚 )
𝑙
𝑣
𝐶𝑜𝑛 =
𝑑ℎ

(1)

where ϭ is the surface tension, ϱ is a liquid/vapor density, g is gravitational force and d h is
hydraulic diameter. For the Con number higher than 0,5, the two-phase flow inside the
channel display features of the flow in microscale whereas for lower that 0.5 values the
flow is regarded as in conventional channels.

2. MODEL
[------------]
The model used in this work was developed earlier by J. Mikielewicz [11] and
subsequently by D. Mikielewicz and co-workers and was tested for various refrigerants
[12, 13]. The model is based on the assumption that the total heat transfer in flow boiling
can be derived from the analysis of the energy dissipation in the flow consisting of
convective part, ETP, and energy dissipation derived from bubble generation, E Pb.
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𝐸𝑇𝑃𝐵 = 𝐸𝑇𝑃 + 𝐸𝑃𝑏

(2)

Based on that hypothesis the final version of the model is derived:
𝛼 𝑇𝑃𝐵
1
𝛼𝑃𝑏 2
= √𝑅𝑛 +
(
)
𝛼𝐿𝑂
1 + 𝑃 𝛼𝐿𝑂

(3)

In the above equation αLO is the reference heat transfer coefficient calculated for liquid
flow. For laminar flow the coefficient is calculated with a use of a constant surface heat
flux approach for flow inside a tube, i.e. Nu = 4,36. In the case of turbulent flow the DittusBoelter equation is used, Nu=0,023Re0,8Pr0,4. The two-phase flow frictional pressure drop
multiplayer is denoted as R. The past studies revealed that the modified correlation due
Müller-Steinhagen and Heck [14] is advised in the model [12,13,15]. In equation (2) the
multiplayer is raised to the power, which assumes the value of n=0,76 for turbulent flows
and n=2 for laminar flows. The applied form of Müller-Steinhagen and Heck correlation
inclusive of the microscale effects considered using the Con number yields:
1
1
1
𝑅𝑀𝑆 = [1 + 2 ( − 1) 𝑥𝐶𝑜𝑛𝑚 ] (1 − 𝑥)3 + 𝑥 3
𝑓1
𝑓1𝑧

(4)

Exponent m assumes value -1 for minichannels and 0 for the conventional channels.
Corrections f1 and f1z are calculated using the pressure drop and heat transfer coefficients
of the single-phase flows as presented below:
𝑑𝑝
( )
𝑑𝐿 𝐿𝑂
(5)
𝑓1 =
𝑑𝑝
( )
𝑑𝐿 𝑉𝑂

𝑓1𝑧 =

𝛼𝐿𝑂
𝛼𝑉𝑂

(6)

where subscripts LO and VO refer to saturated liquid phase flow and saturated vapor phase
flow. Correction P in equation (2) was obtained by the multiple regression method:
1,17
𝑃 = 2,53 ∙ 10−3 𝑅𝑒𝐿𝑂
𝐵𝑜 0,6 (𝑅𝑀𝑆 − 1)−0,65

(7)

ΑPb in the equation (3) corresponds to nucleate pool boiling heat transfer coefficient.
In this model it is calculated with a use of Cooper correlation [1]:
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(8)

2

𝛼𝑃𝑏 = 𝐴𝑝𝑟0,12 (−𝑙𝑜𝑔𝑝𝑟 )−0,55 𝑀−0,5 (𝑞)3

3. RESULTS
The present research included collecting data of experiments for similar conditions
for some potential refrigerants, namely R32, R152a, R245fa, isobutane and propane.
Around 3000 pre-dryout data points from different studies were collected. Table 1
summarizes the data acquired.
Huge part of the database consists of experiments performed in low saturation
temperatures, in the light of refrigeration applications. Different experimental conditions
in the case of R245fa arise because of its potential as a refrigerant for ORC systems. Table
2 shows the Con number range for considered refrigerants.
Tab. 1. Experimental data for flow boiling of R32, R152a, R245fa, isobutane and propane

Author

Refrigerant

Tsat
[˚C]

x
[-]

Zhu et al. [16]

R32

10-20

0-1

Jige et al. [17]

R32

15

0-1

Chien et al. [18]

R32

10

till
dryout

Anwar et al. [19]

R152a

27
32

Guo et al. [20]

R245fa

Charnay et al. [21]

d
G
[mm] [kg/m2s]
1,0
2,0
1,0
2,2
3,5

q
[kW/m2]

50-600

10-30

100-400

5-40

1,5

150-500

5-20

0-1

1,6

100-500

5-245

55-95

0,2-1

10,0

100-300

6-24

R245fa

60
80

0-1

3,0

1001500

10-90

Oliveira et al. [22]

isobutane
propane

25

0-1

1,0

240-480

5-60

Copetti et al. [23]

isobutane

22

0-1

2,6

240-440

44-95

Anwar et al. [24]

isobutane

till
dryout

1,6

50-350

20-130

Wang et al. [25]

propane

0-1

6,0

62-104

11,787,1

Choi et al. [26]

propane

27
32
-35
-14,1
-1,9
0
10
11

0-1

1,5
3,0

150-250

5-15
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Tab. 2. Con number range for researched data

Refrigerant

Propane

Isobutane

R32

R152a

R245fa

Range of Con

0,24-1,22

0,53-1,36

0,27-0,94

0,14-0,16

0,07-0,29

Fig. 1. Comparison between experimental
results and results of the model for isobutane,
propane and R152a

Fig. 2. Comparison between experimental
results and results of the model for isobutane,
propane and R152a

Fig. 3. Comparison between experimental
results and results of the model for R32

Fig. 4. Comparison between experimental
results and results of the model for R32
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Figures 1-4 show the results of modeling for refrigerants which application is mainly
in refrigeration technology. Except R32 all of the predictions show the mean absolute error
(MAE) around 20%. For R32 MAE is higher than 30% and results show much worse
consistency with the model described by eq. (3). For R290, R600a and R152a more than
85% of data fall into the 30% error band. In the case of R32 53% of data falls in the 30%
error band.
Figures 5 and 6 present the calculations for R245fa. Predictions for R245fa are mostly
underestimated, which will be a subject of further scrutiny. MAE of the R245fa equals
34% and only 42% of the results fall in the 30% error band. Nevertheless the qualitative
trend of data is consistent with the model predictions for the whole range of quality
variation. The significantly higher values of the reduced pressure are regarded responsible
for that fact.

Fig. 6. Comparison between experimental
results and results of the model for R245fa

Fig. 5. Comparison between experimental
results and results of the model for R245fa

4. CONCLUSIONS
The calculations with a use of the in-house developed model were carried for various
refrigerants. Prepared database consisted of experimental results for R290, R600a, R32,
R152a and R245fa. Model predicted the heat transfer coefficient for R290, R600a and
R152a with a high accuracy. Most of the data for these three refrigerants felt into
minichannel definition, i.e. Con>0.5. This is truly promising because the foundation of
this research lays in the modelling of minichannels. Computations for R32 showed worse
accuracy. Enlargement of the R32 database could reveal if the issue is connected to the
model. According to results achieved for R245fa more attention should be given to high
reduced pressure cases. Most of the results were underestimated but the obtained trend
was promising. In the literature there is a gap of knowledge in the case of high reduced
pressure values. That is why modelling of such issues is strongly impeded.
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ABSTRACT
The paper presents an analysis of a Stirling engine regenerator. Due to the high
dependence of Stirling engine performance and efficiency on the efficiency of the
regenerator, it is imperative, when modeling the engine, to create a regenerator model that
is both accurate and which allows for a high computational speed. In this work, the authors
propose a one-dimensional, real gas model to work in conjunction with a real gas zerodimensional differential model of an alpha Stirling engine (which has been discussed in
previously published work). This model is compared with CFD modeling.
[------------]
Keywords:
Stirling Engine, Regenerator, Differential model;

1. INTRODUCTION
The technology of the Stirling engine is over 200 years old, and has been a subject of
scientific study since its inception [26]. In 1847, William Thompson (Lord Kelvin),
compared the theoretical Carnot cycle with the working cycle of Stirling engines [13]. It
is often proposed in literature, that the ideal Stirling engine would operate according to
the Stirling Cycle [16]:
The ideal Stirling engine cycle consists of two isochoric and two isothermal processes
[16]. If the regeneration during the isochorich processes was perfect, then:

η= 1−
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Further, it can be shown, that this efficiency will drop if the regenerator is imperfect.
Zmudzki [26], shows that:

(2)
Where is the isentropic exponent,
is the compression ratio ( ) and
regenerator efficiency (as defined by Zmudzki)

εr =

T r− v− T c
T h− T c

is the

(3)

It can be seen, that this equation (2) is only reduced to the Carnot efficiency with a
regenerator that is 100% effective. Otherwise, it will be lower and also negatively
impacted by low compression ratios or a high isentropic exponent. It can be therefore seen
that the regenerator efficiency is one of the most important parameters governing Stirling
engine performance.
Approaches to Stirling engine modeling dispelling with the ideal Stirling cycle
altogether, such as the approach of Organ [18] also point out to the importance of an
efficient regenerator.
Stirling engine regenerators can be made out of a variety of materials, however most
common are wire screens and metal felts[22]. An approach based on individual metal
screens has also been found in literature [15]. The regenerator is a subject to an oscillatory
flow regime [25].
In order to analyze an engine with a high degree of accuracy, it is necessary to create
an accurate model of the regenerator. The analysis is shown in this work, this is then
implemented in a real-gas zero-dimensional model in an analysis of an engine described
by Rutczyk et al [19]. The influence of the regenerator on engine performance has been
discussed in other works by the authors [6, 21] and found to be significant. Modeling of
the engine by the authors is a part of an ongoing research effort, where a short calculation
time model with reasonable accuracy will have to be used for quantifying heat transfer
characteristics in engine heat exchangers.
Due to the aforementioned factors, it is imperative that the regenerator is taken into
account when analysing Stirling cycle machines. From the authors’ point of view, the
method by which it is done needs to fulfil a balance between accuracy and computational
speed - as it is to be implemented within an engine model able to quickly compare several
operational and design parameters. As for Stirling engines first, second and third order
models exist [1], so can it be said for the regenerator; they can be analysed either by the
simple to use Hausen method, by differential models, or with CFD techniques.
As for the simple methods one of the most popular is the classical Hausen method[11,
14] developed originally for cryogenic air separation systems and derivatives such as the
Razelos method [23]. It should be noted that those are not specifically concerned with
Stirling engine regenerators, and some authors discuss their limitations in that regard [17].
However, due to their simplicity it is considered that they can be of significant use.
Considerations for applying this method in Stirling engine analysis have been presented
in section 2.3.
Several approaches can be cited where the component has been studied in more detail.
Organ [17] in 1994, in the vein of the classical model of Hausen proposed his own
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regenerator model for the specific conditions of Stirling engines and provided charts for
the use by designers. Kuhl in 1996 provided a review of losses in regenerators [12],
naming several loss mechanisms, such as reheat loss, thermal conduction loss (considered
insignificant in most cases), temperature swing loss and dispersion loss. Benvenuto et al
[5], had provided a closed form solution for regenerator effectiveness in a cyclical steady
state, for an ideal gas and in a beta-type machine. Dai et al [9] investigated the imperfect
heat transfer inside a Stirling engine regenerator using the methods of Finite Time
Thermodynamics and proposed a model based on dividing the regenerator into sub
regenerators. Andersen et al [2], have proposed a differential model based on a division of
the engine as a whole into control volumes. Their model has the advantage of both high
computational speed, and the ability to predict the fluctuations of the matrix temperature.
They reported that those fluctuations have a significant influence on the engine efficiency.
Though they assumed that the gas is an ideal gas, they allow for non-constant
thermophysical properties. Recent experimental and theoretical work by Nielsen et al [15],
shows an analysis of a regenerator made of several separate matrices. This is interesting
from the modeling point of view, as "natural" control volumes are formed in a sense. The
authors use a discreet model to describe the system.
In this work, the authors would like to propose a model for regenerator evaluation
which can be applied generally to regenerator problems but which specifically can be
implemented into finite time Stirling engine models.

2. REGENERATOR DIFFERENTIAL MODEL
2.1. Heat transfer inside the regenerator
[------------]

Experimental research on the processes occurring in the regenerator has been carried out
by Gedeon and Wood [10], and the correlations produced by them have been used in this
work. Those correlations take into account the porosity of the material,
, which is
defined as the ratio of the gas volume to the solid volume of the matrix.
(4)
(5)
(6)
(7)
The Reynolds number is defined in equation 5, also taking into account the porosity,
and the gas velocity used in it is defined in equation 6. The Nusselt number in the
correlation is defined by equation 7. The characteristic diameter used in the numbers is
the hydraulic diameter of the regenerator. The internal geometry of the regenerator
chamber being given, allows to also, at known porosity, calculate the heat transfer area,
the gas volume and the solid matrix volume for any given diameter if wire. This is because:
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ε por =

Vr
V rv

where the subscript
indicates the overall volume and
transfer area can be expressed as:

Ar =

(8)
the gas volume. Also, the heat

4V r v (1− ε por )
Dwire

(9)

which can be derived from the assumption that the wire is a small diameter cylinder.

2.2. The calculation scheme
To model the regenerator, following assumptions are made:
•

the wire mesh is treated by lumped analysis,

•

the fluid is modeled as a thermodynamically real gas,

•

the specific heat of the wire mesh is constant,

•

the walls of the regenerator are adiabatic,

•

axial conduction across the mesh is neglected,

•

the problem is one-dimensional (any temperature and other parameter variations
across lines perpendicular to the regenerator axis are neglected).

The first assumption can be justified due to the mesh being made from thin wire of a
cumulatively large length. The common condition for lumped system analysis is:
(10)
For wiring in the considered diameter range (below 0.1 mm), made of steel, this
assumption is justified.
The modeling of the working fluid as a real gas was necessitated by the fact that such
an assumption has been made for the engine model used in conjunction with the presented
regenerator calculations [19]. Using real gas parameters from libraries [4] also has the
benefit of providing necessary parameters for convective heat transfer calculations. Axial
conduction is neglected due to the wire dimensions. A one dimensional approach is
selected for simplification.
The modus operandi of the model developed by the authors, is division of the
regenerator space into finite volumes of gas, and finite elements of the matrix for which
equations of energy and mass balance are solved. This is similar to the Andersen model
[2], and likewise, temperature of the matrix is allowed to fluctuate. The code in which this
model was implemented solves it as an initial value problem: in the initial iteration, the
distribution of temperatures within the regenerator matrix is assumed to be linear, and the
temperatures of the gas in the cells is identical to the temperature of the solid matrix. When
the flow "starts" the temperatures start to change. The problem is solved in iterations until
an equality between heat given out and taken in by the matrix across the cycle approaches
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equal value by a set margin. A simplified representation of the model and a single cell in
particular is shown in figure 1.

Fig. 1. A schematic representation of the regenerator model

Note, that the amounts of fluid
entering and leaving the cell in a given time steps
do not have to be equal - the mass can be accumulated to be discharged later. The energy
and mass balance equations are solved for each volume and time step starting from the
position of positive in-flow. The indexes i and j denote time step and volume respectably.
The mass balance can be stated as:
(11)
Where
and
are the mass elements leaving and entering the volume
during the time-step. Note that for the sake of making a clearer code, the indices have been
switched. The energy balance can be stated as:
(12)
And:
(13)
The equation 12 does not include a work term as it would for cylinder control volumes
within the engine model [19]. Pressure losses are also not included, neither are sonic flow
effects, as even at high rotational speeds the gas flows with a low velocity [19]. The index
denotes flow, that is the enthalpy of gas flowing between the volumes. For gas flowing
from the volume to the direction against the flow from the given volume, the specific
enthalpy is evaluated for its parameters at i. For the gas flowing out of the given cell, this
is also calculated for those parameters.
The solution for each time step and volume is reached by first taking the amount of
heat, dQ exchanged in the previous time steps as:
(14)
And then solving the single unknown equation:
(15)
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Equation 15 is a restatement of equations of energy and mass balance for a given and
adjacent volumes in the given and adjacent time steps re-arranged in a manner which
transforms it into a single-unknown equation. This equation can be solved in an iterative
process for each control volume and time step using different algorithms - the LevenbergMarquardt method was found to work best by the authors. This is namely due to the
problem being non-linear for a real gas model. Density of the fluid is evaluated due to the
understating that a mass of the gas trapped in a given volume for a time step will be equal
to its density times volume, while the density can change in the model due to being
impacted by pressure and temperature changes.

3. VALIDATION
The model evaluated in this work is of an type engine, and follows the dimensions of
an engine modeled with CFD techniques by Bulinski et al [6-8], table 1.
Table 1. Engine parameters

bore, D

0.04

m

stroke, s

0.02

m

clearance percentage

10%

-

phase angle,

90

deg

regenerative channel length, L

0.08

m

regenerative channel height, h

0.005

m

Simulations have been carried out using the differential model in order to compare it with
the CFD model as a form of validation. The boundary conditions were an example of
asymmetrical and unbalanced regenerator flows. The parameters of mass flow
and temperatures
were taken from an engine simulation done in the zerodimensional, real gas model. The regenerator was divided into 12 cells, and there were
4000 time steps per cycle. A single cycle duration was 0.06 s (corresponding to a rotational
speed of the crank of 1000 rpm), and the regenerator dimensions were D = 4 cm, h = 0.05
mm, L = 8 cm, with the porosity set at 0.7, 0.8 and 0.9, the filament being steel wire 0.11
mm in diameter. The results were then compared with ones obtained for the same engine
dimensions and conditions from the CFD model by Buliński et al [6]. The compared
results were namely the temperatures of the gas when its direction of flow was to the
outside of the regenerator. For the CFD model, this were averaged across the flow cross
section.
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Fig. 2: Temperatures flowing outside of the regenerator across time for the proposed model and a
CFD simulation, for the porosity of 0.7

In the authors’ opinion the model shows good agreement with CFD calculations, as is
seen by the temperature profiles on figure 5. Due to the lack of experimental results, this
is considered to serve as a form of validation. Certain differences are visible between the
temperature profiles, namely a slight shift in phase between the hot and cold blast and the
fact that the profiles for the proposed model are less flat. This is likely due to the mass
flows being slightly different for the zero-dimensional engine model and CFD
calculations.

4. CONCLUSIONS
It is imperative that those values are accurately estimated when modeling engines, or in
the design phase. It should also be noted, that a model should provide the ability to test
many variants in a relatively short time. CFD models, as the one mentioned in the paper
provide high accuracy, however the calculation is counted in days, even using a powerful,
computational cluster. The differential model, while showing good agreement with the
CFD, allowed to make the calculations on a much less powerful PC computer within two
hundred seconds or less. Therefore it is much more suited for parametric analysis and
design optimization.
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STRESZCZENIE
Udział energii wiatrowej w polskim bilansie energii wzrósł ponad 25-krotnie w ciągu
ostatniej dekady i osiąga aktualnie poziom niemal 10%. Ponieważ energia elektryczna
pochodząca z odnawialnych źródeł ma priorytet w dostępie do sieci, ma to wpływ na pracę
pozostałej części systemu energetycznego, składającego się głównie z elektrowni
parowych opalanych węglem. Zmienność produkcji energii przez turbiny wiatrowe musi
być kompensowana przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Może to
skutkować dodatkowym zużyciem paliwa spowodowanym częstszymi odstawieniami i
rozruchami, a także obniżoną sprawnością przy pracy poniżej parametrów nominalnych
bloku. W artykule analizowana jest praca polskiego systemu energetycznego w latach
2016–2019. Analiza ta, wraz z symulacją pracy systemu przy użyciu własnego modelu
obliczeniowego, ma na celu jakościowo i ilościowo ocenić wpływ energetyki wiatrowej
na pracę cieplnych elektrowni systemowych w Polsce. Wyniki symulacji wskazują, że o
ile wpływ energetyki wiatrowej na poszczególne bloki energetyczne jest negatywny, to ze
względu na charakterystykę systemu, jego średnia sprawność może mimo wszystko
wzrosnąć.

Słowa kluczowe:

elektrownie wiatrowe, elektrownie węglowe, odstawienia bloków, system energetyczny;

1. ENERGIA WIATROWA A SYSTEM ENERGETYCZNY
Moc zainstalowana turbin wiatrowych w wielu krajach wzrastała gwałtownie w ciągu
minionej dekady. W przypadku Polski, moc zainstalowana w roku 2019 wyniosła niecałe
6 GW i była 13 razy większa niż 10 lat wcześniej [1]. Pomimo szybkiego rozwoju
energetyki odnawialnej, pokrywa ona zaledwie około 10% zapotrzebowania na energię
elektryczną w Polsce. Największy udział wśród źródeł odnawialnych ma właśnie energia
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wiatru. Produkcja pozostałych 90% energii elektrycznej bazuje na nieodnawialnych
paliwach kopalnych, głównie węglu kamiennym i brunatnym [2].
Jednostki wytwórcze pracujące w systemie energetycznym można podzielić na dwie
kategorie: centralnie dysponowane i niecentralnie dysponowane. Jednostki wytwórcze
centralnie dysponowane (JWCD) to przede wszystkim duże elektrownie zawodowe. Ich
pracą steruje operator sieci elektroenergetycznej. Jednostki niecentralnie dysponowane
(nJWCD) nie są bezpośrednio kontrolowane przez operatora sieci i wytwarzają energię
elektryczną niezależnie od zapotrzebowania systemu. Można wśród nich wyróżnić
elektrociepłownie oraz źródła odnawialne.
System elektroenergetyczny działa w taki sposób, że podaż energii musi w każdej
chwili być równa popytowi. Aby spełnić ten warunek, operator systemu ma kilka
możliwości. Przede wszystkim może regulować obciążeniem JWCD. Inne opcje to użycie
magazynów energii, import lub eksport energii do sąsiednich państw lub, w skrajnych
przypadkach, zmuszenie wybranych odbiorców do zmniejszenia ich poboru energii
(usługa zwana Demand Side Response). Opcje te mogą zostać wykorzystane tylko w
ograniczonej skali, więc główną metodą zapewnienia stabilności systemu
elektroenergetycznego pozostaje regulacja obciążenia elektrowni zawodowych. W
wyniku włączania do systemu turbin wiatrowych, elektrownie zawodowe muszą reagować
nie tylko na wahania zapotrzebowania odbiorców na moc, ale również na trudną do
przewidzenia zmienność produkcji energii przez te pogodo-zależne źródła wytwórcze. Im
większa jest moc zainstalowana turbin wiatrowych w systemie, tym większa jest
zmienność ich chwilowej łącznej mocy.
Elektrownie węglowe są w pewnym stopniu elastyczne jeśli chodzi o pracę poniżej
obciążenia znamionowego. Minimum techniczne bloków zazwyczaj mieści się w zakresie
40–70% mocy znamionowej. Praca poniżej mocy nominalnej skutkuje obniżeniem
sprawności. Rozruchy bloków również wiążą się z dodatkowym zużyciem paliwa.
Rysunek 1 przedstawia typową charakterystykę sprawności elektrowni węglowej oraz
straty rozruchowe w funkcji czasu, który upłynął od ostatniego odstawienia. Sprawność
względna jest zdefiniowana jako stosunek sprawności do sprawności przy obciążeniu
nominalnym. Względne straty są zdefiniowane jako stosunek ilości energii chemicznej
paliwa zużytej podczas rozruchu do ilości energii chemicznej zużywanej podczas jednej
godziny pracy bloku z obciążeniem nominalnym.

Rys. 1. Względna charakterystyka sprawności typowej elektrowni węglowej (na podstawie danych
własnych) oraz względne straty rozruchowe w typowej elektrowni węglowej (na podstawie [3])
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2. ANALIZA RZECZYWISTEJ PRACY SYSTEMU
W celu określenia specyfiki polskiego systemu elektroenergetycznego i
charakterystyki poszczególnych jednostek wytwórczych, a także w celu zbadania wpływu
energetyki wiatrowej na JWCD, zebrano i przetworzono rzeczywiste dane o pracy
systemu z lat 2016–2019 [2]. Dane są dostępne w rozdzielczości godzinowej i zawierają,
między innymi, chwilowe wartości całkowitego krajowego zapotrzebowania na moc
(𝑍𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 ), mocy poszczególnych JWCD, łącznej mocy nJWCD (𝑁𝑛𝐽𝑊𝐶𝐷 ), łącznej mocy
farm wiatrowych (𝑁𝑤 ) czy mocy eksportowanej lub importowanej z sąsiednich państw.
Dane podsumowano w Tablicy 1.
Tab. 1. Podsumowanie podstawowych danych o pracy polskiego systemu energetycznego

Rok
Zapotrzebowanie na energię
elektryczną, TWh
Produkcja energii elektrycznej przez
JWCD, TWh
Produkcja energii elektrycznej przez
nJWCD, TWh
Saldo importu/eksportu energii, TWh
Produkcja energii przez turbiny
wiatrowe, TWh
Udział energii wiatrowej w bilansie, %

2016

2017

2018

2019

164,381

168,364

171,100

168,918

111,628

113,187

115,553

106,378

51,520

53,646

50,567

53,057

+1,952

+2,251

+5,643

+10,516

11,640

14,412

12,326

14,566

7,09

8,56

7,20

8,62

Na potrzeby analiz zdefiniowano „zapotrzebowanie netto” (𝑍𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ). Jest to krajowe
zapotrzebowanie na moc pomniejszone o generację mocy przez niecentralnie
dysponowane jednostki wytwórcze inne niż farmy wiatrowe (1). Jako miarę chwilowej
ilości energii wiatrowej w bilansie przyjęto „względną moc wiatrową” (𝑤), zdefiniowaną
jako stosunek mocy wiatrowej do zapotrzebowania netto (2).

𝑍𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑍𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 − (𝑁𝑛𝐽𝑊𝐶𝐷 − 𝑁𝑤 )
𝑤 =

𝑁𝑤
𝑍𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

(1)
(2)

Z prostego bilansu energii wynika, że im większy jest udział energii wiatrowej, tym
mniejsza powinna być generacja mocy w pozostałych jednostkach wytwórczych.
Zależność ta najbardziej widoczna jest dla bloków, które pełnią funkcję źródeł
podszczytowych i szczytowych. Efekt ten zilustrowano na wykresach przedstawiających
obciążenie wybranych elektrowni (w skali godzinowej) w funkcji względnej mocy
wiatrowej. Rysunek 2 zawiera wykresy dla dwóch przykładowych bloków pracujących
w podstawie obciążenia – największego bloku elektrowni Bełchatów oraz „zielonego”
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bloku elektrowni Połaniec, a także wykresy zbiorcze dla wybranych elektrowni
podszczytowych – ośmiu bloków elektrowni Rybnik oraz czterech bloków elektrowni
Opole.

Rys. 2. Obciążenie wybranych elektrowni pracujących w podstawie systemu oraz pełniących
funkcję podszczytową w funkcji względnej mocy wiatrowej

Na wykresach dla bloków podstawowych nie można zaobserwować żadnej korelacji
pomiędzy stanem ich pracy a mocą wiatrową. Za to wykresy dla bloków podszczytowych
mają charakterystyczny kształt trójkątów i nie występują na nich punkty pracy
zlokalizowane w prawej górnej ćwiartce, odpowiadające pracy elektrowni przy wysokim
obciążeniu pomimo dużego udziału energii wiatrowej w bilansie systemu.
Związek między ilością energii wiatrowej a liczbą odstawień/rozruchów elektrowni
konwencjonalnych jest trudny do wyodrębnienia z danych. W zestawie zebranych danych
przeprowadzono poszukiwania związku między różnymi wielkościami opisującymi moc
wiatrową, takimi jak względna moc wiatrowa czy jej godzinowa zmienność, a liczbą
odstawień i rozruchów w różnych interwałach czasowych. Na podstawie tych analiz nie
udało się znaleźć żadnej wyraźnej korelacji pomiędzy badanymi wielkościami. Rysunek
3 przedstawia łączną liczbę odstawień i rozruchów oraz średnią moc wiatrową w skali
tygodniowej. Dane obejmują 4 lata pracy polskiego systemu elektroenergetycznego.
Korelacja pomiędzy prezentowanymi wielkościami jest bardzo słaba, niemniej widoczne
są pewne okresy, w których liczba odstawień/rozruchów zmienia się wraz ze zmianą
względnej mocy wiatrowej.
Brak wyraźnego powiązania pomiędzy analizowanymi wielkościami statystycznymi
jest spowodowany tym, że generacja źródeł wiatrowych jest tylko jednym z wielu
czynników oddziałujących na pracę systemu. Wpływ mają też ogólna zmienność
zapotrzebowania na moc, konieczność utrzymania rezerwy mocy, awaryjne lub planowe
odstawienia bloków w celach remontowych, struktura rozpływów mocy w sieci i jej
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ograniczenia techniczne, a także aspekty ekonomiczne. Wyodrębnienie wpływu tych
zmiennych z dostępnych danych jest trudne bądź niemożliwe. Okolicznością utrudniającą
analizę jest fakt, że w badanym okresie (lata 2016–2019) moc zainstalowana turbin
wiatrowych utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie.

Rys. 3. Liczba odstawień i rozruchów JWCD w poszczególnych tygodniach lat 2016–2019 (liczba
rozruchów i odstawień jest przedstawiona przez kolumny, a względna moc wiatru przez linię)

3. SYMULACJA PRACY SYSTEMU ENERGETYCZNEGO
3.1. Model obliczeniowy
Aby w sposób ilościowy opisać wpływ energetyki wiatrowej na elektrownie
konwencjonalne, należałoby porównać pracę systemu w dwóch wariantach: rzeczywistym
(przy faktycznym udziale energii wiatrowej – oznaczonym symbolem R) i referencyjnym
(przy braku źródeł wiatrowych w systemie – oznaczonym symbolem 0).
Stworzony na potrzeby analizy model obliczeniowy pozwala na symulację pracy
systemu przy dowolnym zapotrzebowaniu na moc i zawiera wszystkie pracujące w
polskim systemie jednostki wytwórcze centralnie dysponowane. Na podstawie danych o
pracy poszczególnych jednostek wytwórczych [2] określono parametry takie, jak:
maksymalna osiągalna moc netto bloku, minimum techniczne bloku, maksymalna
godzinowa zmiany mocy przy zwiększaniu obciążenia i maksymalna godzinowa zmiany
mocy przy zmniejszaniu obciążenia. Ponadto dane o sprawności bloków zostały zebrane
z różnych źródeł, w tym z [4,5] i ze stron internetowych operatorów elektrowni.
Jednostki wytwórcze zostały uszeregowane względem sprawności elektrycznej netto
(od najbardziej sprawnej do najmniej sprawnej) – w takiej kolejności będą
wykorzystywane do pokrywania zapotrzebowania systemu. Inicjalizacja obliczeń polega
na ustaleniu stanu pracy systemu (liczby pracujących bloków i ich obciążenia) w pierwszej
godzinie roku. Stan pracy systemu w kolejnych godzinach jest wyznaczany na podstawie
stanu pracy w godzinie poprzedniej. Jeżeli zapotrzebowanie na moc JWCD jest niższe niż
w poprzedniej godzinie, to następuje redukcja obciążenia pracujących bloków, począwszy
od ostatniego aktualnie pracującego. Jeśli wszystkie bloki zejdą do obciążenia
minimalnego, a ich sumaryczna moc jest nadal większa od zapotrzebowania, to ostatni
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aktualnie pracujący blok zostaje odstawiony, a procedura wyznaczania obciążenia dla
pozostałych bloków jest powtarzana od początku. Analogicznie, w sytuacji gdy
zapotrzebowanie systemu jest wyższe niż w poprzedniej godzinie, to następuje nabór
obciążenia pracujących bloków. Jeśli wszystkie bloki wejdą na obciążenie maksymalne,
a ich sumaryczna moc jest nadal mniejsza od zapotrzebowania systemu, to zostaje
uruchomiony kolejny blok, a procedura wyznaczania obciążenia dla pozostałych bloków
jest powtarzana od początku. Tak zbudowany algorytm ma na celu minimalizowanie
liczby cykli odstawień i rozruchów. Ideę algorytmu zobrazowano na Rysunku 4.

Rys. 4. Idea algorytmu obliczeniowego zastosowanego w modelu symulującym pracę systemu
energetycznego

Danymi wyjściowymi z modelu są chwilowe moce netto (w każdej godzinie roku)
każdej uwzględnionej w modelu JWCD. Na podstawie tych danych możliwe jest
obliczenie zużycia energii chemicznej paliwa, a także liczby rozruchów w wybranym
okresie oraz wielkości strat rozruchowych. Do obliczeń wykorzystano charakterystyki
przedstawione na Rysunku 1.

3.2. Wyniki symulacji
W Tablicy 2 przedstawiono podsumowanie wyników symulacji dla wariantów 0 i R
dla lat 2016–2019. Przy porównaniu obu wariantów najbardziej zauważalny jest
kilkukrotny wzrost liczby cykli rozruchów spowodowany wprowadzeniem energii
wiatrowej do systemu. Korelacja pomiędzy udziałem energii wiatrowej w bilansie
systemu a liczbą rozruchów jest wyraźnie widoczna na Rysunku 5, gdzie przedstawiono
różnicę w liczbie rozruchów pomiędzy analizowanymi wariantami w poszczególnych
miesiącach. Spadek liczby rozruchów w roku 2017 w porównaniu do 2016 (pomimo
większego udziału energetyki wiatrowej) wynika z uruchomienia nowego bloku
elektrowni Kozienice o mocy 1000 MW.
Jeśli chodzi o średnią sprawność wytwarzania energii elektrycznej w JWCD, to można
zauważyć poprawę w wariancie R w stosunku do wariantu 0, co stoi w sprzeczności
z obserwacjami omówionymi w Sekcji 1. Zjawisko to spowodowane jest faktem, iż w
sytuacji braku energii wiatrowej w bilansie, zapotrzebowanie na moc musi zostać pokryte
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przez większą liczbę jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych. W modelu
przyjęto, że JWCD są wykorzystywane w kolejności od najbardziej do najmniej
sprawnych. Zatem im mniejsze jest zapotrzebowanie, tym większy odsetek pracujących
JWCD stanowią jednostki wysokosprawne, co skutkuje wzrostem średniej sprawności
w skali systemu.
Tab. 2. Zestawienie wyników symulacji pracy systemu w latach 2016–2019 w dwóch wariantach
Rok
Wariant
Względna moc wiatrowa, %
Produkcja energii elektrycznej
przez JWCD, TWh
Zużycie energii paliwa przez
JWCD bez strat
rozruchowych, TWh
Średnia sprawność JWCD bez
strat rozruchowych, %
Liczba rozruchów
Zużycie energii paliwa przez
JWCD, TWh
Średnia sprawność JWCD, %

2016
0

2017
0

2018

0

R
9,32

124,22

112,64

129,13

114,72

132,86

339,32

306,76

348,45

308,63

36,61

36,72

37,06

37,17

2019

0

R
11,16

0

0

R
9,28

0

0

R
11,17

120,53

130,43

115,86

359,00

324,80

346,15

305,93

37,01

37,11

37,68

37,87

418

1273

244

1150

228

947

179

900

339,64

307,72

348,64

309,52

359,18

325,53

346,30

306,65

36,57

36,60

37,04

37,06

36,99

37,03

37,66

37,78

Rys. 5. Wyniki symulacji pracy systemu – przyrost liczby rozruchów wskutek obecności
energetyki wiatrowej (przyrost liczby rozruchów jest przedstawiony przez kolumny, a względna
moc wiatru przez linię)

Powyższe wyniki i wnioski są słuszne w ramach osłony bilansowej obejmującej cały
system energetyczny. Z punktu widzenia poszczególnych elektrowni systemowych,
sytuacja wygląda zgoła inaczej. W Tablicy 3 zestawiono wyniki symulacji dla wybranych
bloków energetycznych w przykładowym roku 2017. Średnia sprawność dla każdej
elektrowni jest niższa w wariancie R niż w wariancie 0. Dla większości jednostek
wytwórczych liczba rozruchów jest wyższa w wariancie R. Wyjątkiem są bloki o
wysokich liczbach porządkowych, ponieważ w wariancie R nie ma potrzeby
wykorzystywania ich tak często jak w wariancie 0.
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Tab. 3. Zestawienie wyników symulacji dla wybranych bloków energetycznych w roku 2017
Wariant
Lp.
1
16
30
44
67

0
Blok

Kozienice 2 B11
Opole B2
Połaniec B6
Turów B01
Dolna Odra B1

R

Produkcja energii
elektrycznej,
GWh
8902,9
2510,3
1579,8
1093,3
238,9

8697,4
2449,2
1487,5
878,3
33,5

0

R
Średnia
sprawność bez
strat
rozruchowych, %
45,51
45,38
35,60
35,47
36,59
36,43
33,13
32,30
28,47
28,44

0

R

0

Liczba rozruchów
0
0
1
2
16

0
2
9
24
5

R

Średnia
sprawność, %
45,51
35,60
36,58
33,11
27,97

45,38
35,46
36,37
32,09
27,17

4. PODSUMOWANIE
Wyniki symulacji potwierdzają, że z punktu widzenia operatorów elektrowni
konwencjonalnych obecność energetyki wiatrowej w bilansie systemu jest nieko-rzystna.
Pomimo tego, w zależności od struktury systemu energetycznego, wprowa-dzenie energii
wiatrowej może mieć pozytywny wpływ na jego ogólną sprawność. Jest to możliwe w
przypadku, gdy system składa się z wysokosprawnych jednostek wytwórczych
pracujących w podstawie i mniej sprawnych jednostek podszczyto-wych i szczytowych.
W takiej sytuacji zysk wynikający z uniknięcia pracy nisko-sprawnych JWCD przeważa
nad stratą spowodowaną częstszymi rozruchami. Na podstawie wyników symulacji można
wywnioskować, że udział energetyki wiatro-wej na poziomie 10% jest wystarczający, aby
być odczuwalnym przez elektrownie węglowe, ale zbyt mały aby w znaczący sposób
zmienić średnią sprawność systemu.
Wyniki przedstawione w ramach niniejszego artykułu są uzasadnieniem dla dal-szych
prac polegających na symulacji współpracy JWCD i energetyki wiatrowej z układami
magazynowania energii. Magazynowanie energii mogłoby zniwelować negatywny wpływ
zmienności produkcji elektryczności przez OZE na elektrownie węglowe i poprawić
ogólną sprawność systemu energetycznego. Jednak rozwój układów magazynowania
energii na dużą skalę prawdopodobnie wymagałby syste-mu wsparcia podobnego do tego
obejmującego odnawialne źródła energii. Wyzna-czenie strat wyindukowanych w JWCD
przez pracę źródeł odnawialnych może stanowić podstawę do rozdziału subsydiów w
takim systemie wsparcia
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[------------]
STRESZCZENIE----]
Obiektem badań był trzycylindrowy silnik ZI KUBOTA DG972-E2. Celem pracy była
modyfikacja fabrycznego kolektora dolotowego silnika w oparciu o wyniki obliczeń CFD
z zamiarem stabilizacji przepływu mieszanki paliwowo powietrznej do poszczególnych
cylindrów i poprawy ich stopnia napełnienia. Obliczenia przeprowadzone zostały z
wykorzystaniem oprogramowania OpenFOAM. Obliczenia prowadzono w czasie
nieustalonym. Na wylotach kolektora od strony cylindrów zastosowano warunek
brzegowy ciśnienia zmiennego w czasie, które zostało wcześniej zmierzone na
rzeczywistym silniku. Na wlocie do kolektora zastosowano warunek stałego ciśnienia o
wartości odpowiadającej ciśnieniu atmosferycznemu. Ilość paliwa gazowego była
dobierana w poszczególnych krokach czasowych obliczeń tak aby zachować stosunek
nadmiaru powietrza na poziomie 1. Symulacje fabrycznego kolektora wykazały problem
z nierównomiernym napełnieniem cylindrów. Przeanalizowano kilka rozwiązań
alternatywnych kształtu kolektora dolotowego uzyskując bardziej wyrównany stopień
napełnienia cylindrów w stosunku do kolektora fabrycznego. Wybrane rozwiązanie
zostało zrealizowane w rzeczywistym silniku. Przeprowadzono pomiary, które zostały
porównane z wynikami analizy numerycznej.

Słowa kluczowe:

biogaz, silnik ZI, kolektor dolotowy, CFD, OpenFOAM;

1. WPROWADZENIE
Doskonałość konstrukcji silnika spalinowego można ocenić m.in. wg przebiegu
procesu wymiany ładunku w cylindrze. Problem wymiany ładunku należy do zagadnień
przepływowych, w ramach których określa się masę świeżego ładunku, jaka przez kanały
dolotowe dopływa do poszczególnych cylindrów. Parametrem charakteryzującym ten
proces jest stopień napełnienia cylindra, który definiowany jest następująco [1]:
𝑚

𝜂𝑣 = 𝑚𝑎,𝑐
𝑎,𝑐
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gdzie: ma,c - masa ładunku rzeczywiście doprowadzonego do cylindra; ma,0 - masa ładunku
odpowiadająca objętości skokowej cylindra, w warunkach zasilania.
Poprawę stopnia napełnienia można osiągnąć dwoma podstawowymi sposobami.
Pierwszy, to doskonalenie konstrukcji układów dolotowych, wylotowych i rozrządu.
Istotą drugiego sposobu jest stosowanie urządzeń zwiększających ciśnienie (gęstość)
ładunku w kanałach dolotowych (np. doładowanie za pomocą sprężarek).
W ramach opisywanej pracy przeprowadzono symulacje numeryczne kolektora
dolotowego silnika – model KUBOTA DG972-E2 w celu poprawy jego kształtu i
zredukowania nierównomierności napełnienia poszczególnych cylindrów. Podstawowe
dane techniczne silnika przedstawiono w tabeli 1 [2]. W pierwszym etapie pracy
przeprowadzono symulację pracy kolektora bazowego dostarczonego wraz z silnikiem.
Analizie poddano równomierność przepływu gazu do poszczególnych cylindrów, rozkład
prędkości w domenie oraz jakość wymieszania paliwa gazowego z powietrzem. Na
podstawie wniosków z pierwszego etapu obliczeń zdefiniowane zostały założenia do
zmiany kształtu kolektora dolotowego. Zaprojektowano kolejne wersje kolektora oraz
przeprowadzono symulacje numeryczne porównując analizowane parametry z kolektorem
bazowym (fabrycznym).
Tab. 1. Podstawowe dane techniczne silnika KUBOTA DG972-E2

Liczba, układ cylindrów
Średnica cyl. x skok tłoka
Stopień kompresji
Objętość skokowa

3, rzędowy
74.5 x 73.6 mm
9.2
962 cm3

Cykl pracy
Rodzaj paliwa
Chłodzenie
Moc

4-suwowy
gaz ziemny
cieczowe
18.7 kW/3600 rpm

2. OPIS MODELU NUMERYCZNEGO
Do obliczeń numerycznych zastosowano oprogramowanie CFD OpenFOAM. W
ramach pakietu dostępny jest zestaw kodów przygotowanych do rozwiązania konkretnych
problemów. Obszerna baza bibliotek pozwala na opracowanie kodu obliczeniowego
dostosowanego do określonych wymagań rozwiązywanego przypadku. Poszczególne
modele można dowolnie modyfikować ze względu na otwarty kod. Możliwa jest
implementacja własnych modeli i ich integracja z innymi modelami.
Ruch burzliwy lepkiego płynu opisany jest równaniami zachowania pędu i masy o
następującej postaci [3]:
𝜕(𝜌𝐮)
+
𝜕𝑡

∇ ∙ (𝜌𝐮𝐮) = −∇𝑝 + ∇ ∙ 𝜏 + 𝜌𝐠
𝜕𝜌
𝜕𝑡

= ∇ ∙ (𝜌𝐮) = 0

(2)
(3)

gdzie: ρ - gęstość płynu; u - prędkość płynu; p – ciśnienie; τ - tensor naprężeń; g przyśpieszenie ziemskie.
Ze względu na wtrysk paliwa gazowego oraz mieszanie składników w domenie
rozwiązywane jest również równanie transportu o następującej postaci:
𝜕(𝜌𝑌𝑖 )
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ (𝜌𝐮𝑌𝑖 ) + ∇ ∙ 𝐉𝐢 = ∑ 𝑅𝑖

(4)

gdzie: Yi - udział masowy i-tego składnika; Ji - strumień dyfuzyjny i-tego składnika; ΣRi
- dodatkowe źródła masy.
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Równanie to jest rozwiązywane dla poszczególnych składników i mieszaniny z
wyjątkiem azotu, którego udział wyznaczany jest jako różnica (1 – ∑Yi).
W modelu rozwiązywane jest również równanie energii. W analizowanym przypadku
nie występują dodatkowe źródła energii, a różnice temperatury obserwowane w domenie
wynikają głównie ze zmian ciśnienia. Równanie to ma postać:
𝜕(𝜌ℎ𝑠 )
+
𝜕𝑡

∇ ∙ (𝜌ℎ𝑠 𝐮) +

𝜕(𝜌𝐾)
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ (𝜌𝐾𝐮) =

𝜕𝑝
𝜕𝑡

+ 𝑆ℎ

(5)

gdzie: hs - entalpia tworzenia; K - energia kinetyczna; Sh - dodatkowe źródła energii.
W obliczeniach wykorzystywano kod pozwalający na symulacje w czasie
nieustalonym, bazujący na algorytmie PISO. Krok czasowy obliczeń wyznaczany był w
bieżącym kroku obliczeń w oparciu o liczbę Couranta, tak aby przesunięcie płynu w
jednym kroku czasu w danym kierunku nie było większe od wymiaru komórki w domenie
(Co < 1), czyli krok czasu dobierany był w taki sposób aby najwyższa wartość liczby
Couranta w domenie nie przekroczyła zadanej wartości. Liczba Couranta wyliczana jest
według wzoru:

Co =

𝑢𝑥 ∆𝑡
∆𝑥

+

𝑢𝑦 ∆𝑡
∆𝑦

+

𝑢𝑧 ∆𝑡
∆𝑧

(6)

Modelem turbulencji wykorzystywanym w czasie symulacji był Standard k- ze
standardową funkcją ścianki. Prowadzono także obliczenia z wykorzystaniem modelu
Realizable k-, który jest wersją rozwojową modelu Standard k-, natomiast ze względu
na problemy ze stabilnością obliczeń zdecydowano na wykorzystanie tego pierwszego.

3. KOLEKTOR DOLOTOWY BAZOWY – FABRYCZNY
W pierwszym etapie pracy przeprowadzono symulację pracy kolektora dolotowego w
wersji fabrycznej zakładając pełne obciążenie silnika. Zdjęcie kolektora przedstawiono na
Rys. 1. Geometria kolektora została odwzorowana w oprogramowaniu przeznaczonym do
tworzenia geometrii i siatek do obliczeń numerycznych. Wykorzystano w tym celu
oprogramowanie Salome.

Rys. 1. Kolektor dolotowy w wersji
bazowej – fabryczny

Rys. 2. Geometria kolektora dolotowego wraz z
kanałem dolotowym

Geometrię przedstawia Rys. 2. Domena obliczeniowa rozpoczyna się w miejscu
zainstalowania mieszalnika paliwa gazowego. Dalej znajduje się prosty odcinek kanału
dolotowego, który zwęża się przed przepustnicą. W obliczeniach zakładano pełne
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obciążenie silnika, a więc również pełne otwarcie przepustnicy. Domena obliczeniowa
kończy się w miejscu przejścia do kanałów w głowicy silnika.
Ze względu na konieczność prowadzenia obliczeń w czasie nieustalonym z bardzo
krótkim krokiem czasowym wynikającym z wysokiej prędkości przepływu gazów w
kanale, należało dobrać granice domeny obliczeniowej tak, aby czas trwania obliczeń nie
był istotnym ograniczeniem w prowadzonych badaniach. Poszczególne kanały znajdujące
się w głowicy silnika wraz z zaworami zachowują ten sam kształt dla wszystkich 3
cylindrów. Z tego powodu założono że opory przepływu przez kanały w głowicy są takie
same dla poszczególnych cylindrów i jako, że ich kształt nie wpływa na rozkład prędkości
w kolektorze zdecydowano na zakończenie domeny w miejscu przejścia z kolektora do
głowicy silnika.
Siatka numeryczna przygotowana została również z wykorzystaniem oprogramowania
Salome. Siatka podziału numerycznego składa się z około 240 tys. elementów z czego
elementy heksagonalne stanowią 16,3%. Zdecydowaną większość stanowią elementy
czworościenne. Tak duża ilość elementów czworościennych wynika głównie ze
skomplikowanego kształtu kolektora, którego odwzorowanie nie było możliwe z
wykorzystaniem elementów sześciościennych.
Przepływ powietrza przez kolektor symulowany był na podstawie różnicy ciśnień
pomiędzy wlotem a poszczególnymi wylotami. Na wlocie domeny założono stałe
ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu. Na poszczególnych wylotach założono
zmienne w czasie ciśnienie zmierzone uprzednio w rzeczywistym silniku. Zmierzony
profil ciśnienia w cylindrze, w zależności od położenia wału korbowego przedstawiono
na Rys. 3. W czasie gdy zawór dolotowy był zamknięty na danym wylocie, warunek
stałego ciśnienia odczytywanego dla danego kąta położenia wału zastępowano warunkiem
zerowego gradientu ciśnienia uniemożliwiając wypływ gazu. Kąty położenia wału
korbowego zostały przeliczone na kroki czasowe celem zaimplementowania do warunku
brzegowego modelu CFD, zakładając prędkość obrotową silnika 1500 obr/min. Przy tej
prędkości każdy kąt obrotu wału odpowiada czasowi 1.111·10 –4 s. Wartości podciśnienia
w poszczególnych cylindrach odczytywane były z tabeli poprzez interpolację punktów
odpowiadających bieżącemu czasowi obliczeń.

Rys. 3. Wykres indykatorowy silnika przy otwartej przepustnicy wykorzystany do określenia
warunków brzegowych

Paliwem wykorzystywanym w modelu był gaz ziemny o składzie 98% CH 4 i 2% N2.
Strumień paliwa podawanego do mieszalnika w rzeczywistym silniku wynika z
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podciśnienia w mieszalniku oraz z odpowiedniej regulacji układu. W modelu CFD sam
mieszalnik nie był modelowany. Założono, że układ został wyregulowany w taki sposób,
aby osiągnąć stosunek nadmiaru powietrza równy 1. W modelu numerycznym strumień
paliwa uzależniono funkcją od strumienia powietrza na wlocie domeny celem zachowania
stałego stosunku nadmiaru powietrza w układzie.
Na Rys. 4 przedstawiono chwilowe pola prędkości w przekroju mieszalnika, w środku
otwarcia zaworu dolotowego dla poszczególnych trzech cylindrów. Maksymalna
prędkość gazu w mieszalniku wynosi ok. 180 m/s dla wszystkich trzech przypadków. W
przypadku cylindra nr 1, którego wlot znajduje się na wprost kanału dolotowego przepływ
gazu następuje całą powierzchnia kanału. Z kolei dla cylindrów nr 2 i 3 widoczna jest
strefa recyrkulacji gazów w miejscu połączenia kolektora z głowicą silnika. Dla
przepływu do cylindrów 2 i 3 widoczne są także silne zawirowania gazów wewnątrz
kolektora.

Cylinder 1

Cylinder 3

Cylinder 2

Rys. 4. Chwilowe pola prędkości w przekroju kolektora

Kierunek przepływu gazów w kolektorze został przedstawiony na Rys. 5. w postaci
wektorów prędkości. Podobnie jak na Rys. 4. widoczny jest przepływ całym przekrojem
kanału do cylindra nr 1 z widoczną niewielką cyrkulacją gazów wewnątrz kolektora, która
jednak nie ma wpływu na napełnianie cylindra. W przypadku przepływu do cylindra nr 2
zaobserwować można 2 strefy recyrkulacji gazów – pierwsza bezpośrednio za przejściem
z kanału dolotowego do wnętrza kolektora i druga w centrum kolektora. W czasie
napełniania cylindra nr 3 obserwuje się podobne zawirowania gazów jak w przypadku
cylindra nr 2. Za środkowym wylotem gazy przepływają równomiernie całym przekrojem
kolektora jedynie w miejscu wlotu do głowicy.

Cylinder 1

Cylinder 2

Cylinder 3
Rys. 5. Wektory prędkości przepływu gazu w kolektorze dolotowym
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Wyniki symulacji zapisywane były z częstotliwością 2∙10–4 s. Dla poszczególnych
kroków obliczeń wyznaczono strumienie masowe gazów przepływających do cylindrów.
Wyniki przedstawiono w postaci wykresu na Rys. 6. Zaobserwować można
nierównomierność w przepływie mieszanki do poszczególnych cylindrów, gdzie
najwyższy strumień zanotowano dla cylindra nr 1 zlokalizowanego na wprost kanału
dolotowego.

Rys. 6. Strumień masowy gazu na poszczególnych wylotach w funkcji czasu

Poprzez całkowanie funkcji przedstawionych na Rys. 6. wyznaczono całkowite ilości
mieszanki dla poszczególnych cylindrów. Wyznaczono także stosunek ładunku do
teoretycznej maksymalnej pojemności cylindra w temperaturze 20ºC i ciśnieniu
zmierzonym w cylindrze w silniku rzeczywistym. Wyniki przedstawiono w tabeli 2.
Można przypuszczać, że dłuższa droga gazu do dalszych cylindrów oraz zawirowania
gazów wewnątrz kolektora są przyczyną obserwowanych nierównomierności.
Tab. 2. Ilość mieszanki dla poszczególnych cylindrów wyznaczona w symulacji

Cylinder nr 1
Cylinder nr 2
Cylinder nr 3

Wyliczona masa mieszanki
w cylindrze (kg)
3.202 ∙ 10–4
2.929 ∙ 10–4
2.951 ∙ 10–4

Stosunek ładunku do maksymalnej
ilości mieszanki (%)
91.6
83.8
84.4

4. MODYFIKACJA KOLEKTORA DOLOTOWEGO
Na podstawie wyników z symulacji kolektora fabrycznego określono założenia dla
modyfikacji kolektora. Przeprowadzono symulacje dla kilku wariantów geometrii. W
artykule ograniczono się do przedstawienia wyników dla najlepszej geometrii kolektora.
Zdecydowano na wykorzystanie rozszerzającego się kanału dolotowego tworzącego
cylindryczną komorę wraz z osobnymi kanałami odchodzącymi od komory do
poszczególnych cylindrów [3, 4, 5,]. Komora kolektora o pojemności większej od
objętości skokowej silnika tworzy zbiornik retencyjny, z którego mieszanka paliwowopowietrzna pobierana jest do poszczególnych cylindrów [3, 6]. Kanały łączące komorę
kolektora z cylindrami zostały pochylone o 30º w kierunku przepływu mieszanki.
Geometrię przedstawia Rys. 7.

170

Współczesne zagadnienia termodynamiki_______________________________

Rys. 7. Geometria kolektora po modyfikacji

Na Rys. 8 przedstawiono wektory prędkości przepływu mieszanki w przekroju
kolektora w czasie otwarcia zaworu dolotowego do pierwszego cylindra. W tym
przypadku gaz przepływa do cylindra praktycznie całym przekrojem kanału dolotowego.

Rys. 8. Wektory prędkości w przekroju kolektora w czasie otwarcia zaworu dolotowego cylindra 1

Na Rys. 9. przedstawiono wykres strumienia masowego mieszanki do poszczególnych
cylindrów w funkcji czasu. W porównaniu z przypadkiem bazowym (Rys. 6) widoczny
jest znacznie bardziej wyrównany w czasie przepływ gazu. Świadczy to o braku zaburzeń
przepływu przez kanały do cylindrów. Przepływ gazu do poszczególnych cylindrów
silnika jest bardzo zbliżony, porównując z kolektorem fabrycznym odnotowuje się wyższe
maksymalne wartości strumienia mieszanki.
Podobnie jak w przypadku kolektora fabrycznego wyznaczono ilość gazu
przepływającą do poszczególnych cylindrów z kolektora, wyniki zestawiono w tabeli 3.
Można zauważyć że ładunek przekracza teoretyczną ilość mieszanki w cylindrze co
wynika prawdopodobnie z pędu strugi gazu i wzrostu ciśnienia w czasie napełniania.

Rys. 9. Strumień masowy mieszanki na poszczególnych wylotach kolejnej wersji kolektora
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Tab. 3. Ilość mieszanki w cylindrach wyznaczona w symulacji dla kolektora po modyfikacji

Cylinder nr 1
Cylinder nr 2
Cylinder nr 3

Wyliczona masa mieszanki
w cylindrze (kg)
3,729 ∙ 10-4
3,787 ∙ 10-4
3,783 ∙ 10-4

Stosunek ładunku do maksymalnej
ilości mieszanki (%)
106,7
108,3
108,2

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzono symulacje pracy fabrycznego kolektora dolotowego oraz kolektorów
zmodyfikowanych, gdzie każda kolejna modyfikacja była efektem wniosków
wyciągniętych na podstawie poprzednich symulacji. W artykule przedstawiono wyniki dla
wybranej modyfikacji kolektora, dla której uzyskano najlepsze wartości ocenianych
parametrów.
W kolektorze fabrycznym zaobserwowano silne zawirowania gazów w czasie
napełniania cylindrów nr 2 i 3, ilość gazu przepływającego do cylindrów 2 i 3 była
wyraźnie niższa w porównaniu z cylindrem 1. W kolektorze zmodyfikowanym uzyskano
równomierny przepływ do wszystkich 3 cylindrów. Stopień napełnienia poszczególnych
cylindrów również uległ poprawie w stosunku do kolektora fabrycznego.
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STRESZCZENIE
Układy chłodzące są powszechnie stosowane w technice oraz nauce między innymi do
chłodzenia silników, modułów fotowoltaicznych, żarówek i elementów elektronicznych.
Ciągłe zwiększanie mocy układów wykonawczych powoduje wzrost ilości koniecznego
do odprowadzenie ciepła, przy których metody pasywne zawodzą. W związku z tym coraz
częściej wykorzystuje się aktywne metody chłodzenia takie jak wymuszona cyrkulacja
powietrza, chłodzenie cieczą, strumienie uderzające lub generatory strugi syntetycznej.
Zwłaszcza te ostatnie cieszą się w ostatnim czasie popularnością i znajdują coraz szerszy
zakres wykorzystania zarówno w nauce jak i w przemyśle.
W artykule przedstawiono podstawowe parametry strugi syntetyzowanej. Omówiono
najczęstsze zastosowania oraz omówiono wpływ podstawowych parametrów generatora
oraz procesu wymiany ciepła na jego efektywność oraz przedstawiono kilka
nieklasycznych rozwiązań budowy generatora strugi syntetyzowanej. Na koniec
przedstawiono największe wyzwania dotyczące badań strugi.

Słowa kluczowe:

struga syntetyczna, ZNMF, generatory strugi syntetycznej, wymiana ciepła;

1. WSTĘP
Rozwój techniki, a w szczególności elektroniki, powoduje produkcję coraz większej
ilości ciepła, jaką trzeba odbierać z urządzeń elektrycznych. LEDy, mikroprocesory i inne
układy scalone to tylko niektóre z urządzeń wymagające, podczas pracy, odpowiednich
warunków cieplnych, wilgotności, poziomu zapylenia lub drgań i innych. Jednakże to
odpowiednia temperatura jest jednym z kluczowych parametrów wpływających na
trwałość i niezawodność urządzeń elektrycznych. Schwickert [1] wykazał, że
zastosowanie chłodzenia w przypadku zestawu LED może zwiększyć jego żywotność
ponad trzykrotnie.
Wśród metod odbierania ciepła możemy wyróżnić metody pasywne i aktywne. Do
metod pasywnych, zapewniających odbiór ciepłą bez wprowadzania dodatkowej energii
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należą między innymi radiatory[2], rurki cieplne[3] lub rozpraszacze interfejsu
termicznego (TIM) [4]. Natomiast wśród metod aktywnych, wymagających
wprowadzenia dodatkowej energii, można wymienić wentylatory, strumienie/strugi
uderzające [5], chłodzenie cieczą (np. ciekłym azotem lub tlenem, wodą) [6] lub
zastosowanie strugi syntetyzowanej [7]. Metod pasywne charakteryzują się niższą
sprawnością, której nie rekompensuje brak konieczności wprowadzenia do układu
dodatkowej energii. Z tego powodu w ostatnich latach to głównie metody aktywne są
rozwijane.
Zastosowanie strugi syntetycznej (ang. Synthetic Jet, SJ) w odprowadzaniu ciepła jest
szczególnie obiecujące, o czym świadczy duża liczba artykułów ukazująca się w ostatnich
latach na ten temat. Prosta i tania budowa, niezawodność, niewielkie wymiary i waga
generatora sprawiają, że zastosowanie tej technologii jest szczególnie atrakcyjne. Strugę
syntetyzowaną wykorzystuje się jako strugę uderzającą w powierzchnie ogrzewaną,
zakłóca to termiczną warstwę przyścienną powodując zwiększenie przewodzenie ciepła.
Struga taka wykazuje większą sprawność niż struga ciągła [8].

1.1. Struga syntetyzowana

Struga syntetyzowana powstaje poprzez cykliczne zasysanie i wypychanie medium
roboczego (najczęściej powietrza i wody) do/z zamkniętej komory poprzez dyszę (rys. 1).
Zmianę objętości komory uzyskuje się poprzez zastąpienie jednej z jej ścian ruchomym
lub odkształcalnym elementem takim jak: membrana głośnika, piezoelektryk lub tłok.
Rzadziej strugę generuje się z wykorzystaniem plazmy [9].
Do podstawowych parametrów charakteryzujących strugę syntetyzowaną należą
prędkość strugi U0, liczba Reynoldsa Re oraz bezwymiarowy współczynnik długości
wydmuchu L*. Jako prędkość strugi syntetyzowanej U0 rozumiemy uśrednioną w czasie
średnią prędkość strugi w trakcie wydmuchu i możemy określić wzorem [10]:

𝑈0 =

1 𝑇𝑒
∫ ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑆 𝑑𝑡
𝑇𝑆 0 𝑆

(1)

gdzie T to okres pracy generatora, Te to czas wydmuch płynu z komory, u(t) to prędkość,
S to pole przekroju dyszy.
Pozostałe parametry określamy, jako [10]:

𝑅𝑒 =

𝑈0 𝐷 ∗ 𝑈0
,𝐿 =
𝜐
𝑓𝐷

(2)

gdzie D to średnica dyszy, υ to lepkość kinematyczna płynu roboczego, f to częstotliwość,
z jaką tworzone są strugi syntetyzowane.

Rys. 1. Generator strugi syntetyzowanej: 1 – ruchoma membrana, 2 – dysza generatora, 3 – struga
syntetyzowana
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2. STRUGA SYNTETYZOWANA W WYMIANIE CIEPŁA
Najprostszym sposobem na polepszenie wymiany ciepła jest mieszanie płynu w
pobliżu termicznej warstwy granicznej lub zmniejszenie grubości tej warstwy. Można to
uzyskać poprzez zastosowania strugi uderzającej stosowanych w przemyślę między
innymi do suszenia papieru lub hartowania szkła. Struga syntetyzowana z powodzeniem
może zastąpić w tej roli strumienie ciągłe.
Turbulentna natura strugi syntetyzowanej (wiry brzegowe powstające wokół
wypychanego z generatora strumienia powietrza) zapewniają lepszą wymianę ciepła nie
tylko przy powierzchni chłodzonej, ale również jego rozchodzenie się w najbliższym
odroczeniu.
Najpopularniejszym przykładem zastosowania strugi syntetyzowanej do chłodzenia
jest układ chłodzący SynJet firmy Nuventix dedykowany do chłodzenia opraw LED [1].
Niewielkie rozmiary oraz niskie zapotrzebowanie w energie generatorów opartych na
elementach piezoelektrycznych sprawiają, że chłodzenie żarówek LED jest szczególnie
atrakcyjne. Song i inni [11] badali wydłużenie żywotności żarówki LED, z której ciepło
odprowadzane było z wykorzystaniem radiatora i strugi uderzającej w postaci strugi
syntetyzowanej. Przeprowadzone testy oraz symulacja starzenia się układu pozwoliła na
wykazanie, że moc świetlna żarówki zostanie utrzymana w 76% nawet po 50 000
godzinach pracy – w odniesieniu do 14 000 godzin przy chłodzeniu konwekcyjnym.
Ponadto w pracy [12] wykazano zwiększenie natężenia światłą oraz szybszą stabilizacje
tej wartości w żarówce LED chłodzonej strugą syntetyzowaną.

2.1. Geometria generatora
Jednym z podstawowych czynników definiujących parametry generowanej strugi
syntetyzowanej są kształt i wymiary generatora. Klasyczny (najczęściej spotykany)
generator ma komorę w kształcie walca, a przekrój dyszy jest pryzmatyczny i kołowy.
Umiejscowienie elementu wykonawczego wydaje się nie mieć znaczenia, jednak autorowi
nie udało się znaleźć informacji na ten temat. Wśród szeregu prac badających wpływ
zmian wymiarów klasycznego generatora (zmiana średnicy dyszy, średnicy lub wysokości
komory), przykładowo [13,14], wyróżnić należy, te, które badają wpływ zmiany kształtu
dyszy.
Chaudhari i inni [15] badali wpływ kształtu dyszy generator na chłodzenie nagrzanej
powierzchni strugą uderzającą. Rozważali kształt kwadratowe, okrągłe oraz prostokątne.
Poprzez pomiar, uśrednionej dla powierzchni, liczby Nusselta wykazano, że w przypadku
niewielkich odległości od generatora (mniejszych niż 5 średnic hydraulicznych) najlepsze
warunki wymiany ciepła zapewnia dysza prostokątna natomiast dla odległości większych
dysza kwadratowa – dla tych samych średnich hydraulicznych. W badaniach
potwierdzono również, że tempo wymiany ciepła zależy od liczby Reynoldsa strugi.
Qayoum i Malik [16] również potwierdzili tą zależność. Badali oni czy zastosowanie
wielu dysz (tu 3) pozwala osiągnąć lepsze efekty niż jedna. Wykazali, że w przypadku
dysz kwadratowych wyższą liczbę Nusselta uzyskuje się w przypadku dyszy pojedynczej.
Dla dyszy o kształcie okrągłym zależność jest odwrotna. Zależność dla dyszy okrągłej
potwierdza praca [17], w której dla generatora z wieloma dyszami okrągłymi osiągnięto o
75% wyższą dyssypacje ciepła niż w przypadku dyszy pojedynczej. W artykule badano
również dysze o kształcie owalnym i w kształcie rombu (diamentu) jednak parametry
wymiany ciepła dla nich były podobne do parametrów uzyskanych dla dyszy okrągłej
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Liu i inni [18] badali jak zastosowanie dyszy dyfuzyjnej (w kształcie stożka) wpływa
na transport ciepła. Zastosowanie tego rodzaju dysz pozwoliło zwiększyć liczbę Nusselta
nawet o 30% (dla kąta rozwarcia dyszy 60°).
Travnicek i Antosova [19] wykonali podobne badanie, jednak dla dyszy prostokątnej.
Modyfikowali oni szerokość dyszy poprze odsuwanie lub przysuwanie do siebie
środkowej części dłuższej krawędzi dyszy (po ściśnięciu wylot dyszy miał kształt
klepsydry). Częstotliwość zmiany kształtu dyszy odpowiadała częstotliwości
rezonansowej (pracy) generatora, ale była przesunięta w fazie. Wykazano, że takie
przesunięcie pozwala na zwiększenie lokalnego współczynnika przenikania ciepła w
przypadku zastosowania strugi syntetycznej, jako strugi uderzającej. Największe zmiany
odnotowano dla przesunięcia w fazie o 270°. Ponadto w pracy wykazano zależność
między liczną Nusselta oraz liczbą Reynoldsa, co potwierdziło wcześniejsze badania
[20,21].
W pracach [22,23] badano wpływ zmiany kształtu komory generatora na parametry
strumieni. Szczególnie istotne wyniki przedstawiono w [23] gdzie porównano parametry
strugi syntetyzowanej generowanej przez urządzenie z walcową (S1), stożkową (S2) i
skurczającą się (S3, kształt przypominający połowę klepsydry). Dysze miały kształt
okrągły i tą samą wysokość. Zmiana kształtu komory poskutkowała zmniejszeniem się
liczby Reynoldsa (S3) i strumienia pędu(S2, S3), jednak poprawie uległa sprawność
generatora (S3). Oznacza to, że zmiana kształtu komory może poskutkować
zmniejszeniem zapotrzebowania w energię, jednak kosztem strumienia pędu.

2.2. Odległość dyszy od powierzchni chłodzonej
Kolejnym kluczowym parametrem w trakcie stosowania strugi syntetyzowanej, jako
strugi uderzającej, albo innych zastosowań mających na celu zwiększeni intensywności
transportu ciepła jest odległość.
Jednej z pierwszych prac dotyczących wykorzystania strugi syntetycznej do
chłodzenia [24] wykazano, że optymalna odległość pomiędzy obiektem chłodzony (tu
chipem), a dyszą wynosi 15-20 mm (z/d = 6.3-8.4, gdzie z to odległość przedmiotu od
dyszy). Jest przybliżona wartość, z jaką można spotkać się wielokrotnie dla różnych
rodzajów dysz. W pracy [17] optymalna wartość parametru z/d wyniosłą w zależności od
kształtu dyszy od 5 do 8, w pracy [25] z/d = 5-6. Dodatkowo w pracy [24] wykazano, że
struga syntetyzowana zwiększa wydajność chłodzenia nawet o 50% w stosunku do
klasycznych wentylatorów CPU – w zależności od wielkości dyszy i zastosowanego
wentylatora wartość może być mniejsza lub większa.
Ghaffari i inni [26] badali transport ciepłą i przepływu strugi syntetyzowanej przy
uderzeniu strugi w płytę grzewczą. Zastosowali generator piezoelektryczny z dyszą
prostokątną. Najwyższy współczynnik osiągnięto dla parametru z/d=5. Ponadto z
wykorzystaniem metod PIV wykazali, w jaki sposób zachowuje się struga uderzająca w
płytę. Wykazali, że wiry brzegowe po uderzeniu w płytę rozchodzą się po jej powierzchni
(rys. 2). Efekt ten był najsilniejszy w zakresie 5 ≤ z/d ≤ 10. Przy bliższym ustawieniu wiry
brzegowe nie miały czasu, aby się w pełni rozwinąć, co powodowało silny spadek
wydajności chłodzenia płyty. W miarę zwiększania odległości dyszy od płyty wirowa
struktura strugi zanika i coraz bardziej – pod względem rozkładu prędkości – przypomina
strumień ciągły.
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Rys. 2. Rozchodzenie się wirów brzegowych w trakcie uderzenia strugi o płytę
(na podstawie [26])

W pracy [26] badano również współczynnik wydajności (w odniesieniu do mocy
zasilania generatora). Wykazano, że, mimo iż dla drugiej częstotliwości
charakterystycznej (Helmholtza) generatora uzyskuje się większe wartości prędkości
(wynik klasyczny w przypadku generatorów piezoelektrycznych) to większe
zapotrzebowanie w energię (związane z wyższą częstotliwością) sprawia, że
współczynnik wydajności jest wyższy w przypadku pierwszej częstotliwości
charakterystycznej (naturalnej) generatora. Współczynnik wydajności określono, jako
[26]:

𝐶𝑂𝑃 =

ℎ 𝐴 (𝑇𝑤 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )
𝑚𝑜𝑐 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑦𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑖ł𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘𝑎

(3)

gdzie h to uśredniony dla powierzchni płyty konwekcyjny współczynnik przenikania
ciepła, A to powierzchni płyty, Tw to temperatura powierzchni płyty, Tamb to temperatura
otoczenia.
Bhabkar i inni [27] badali jak zewnętrzny kształt generatora wpływa na intensywność
chłodzenia rozgrzanej płyty. Zaprojektowali generatory o kształcie zewnętrznym: walca,
walca z zaokrąglonymi rogami oraz kulistym (z ściętą czaszą tak, aby zapewnić płaską
ścianę, na której wykonano dysze) w trzech wariantach. Badane przypadki różniły się
głównie proporcjami między płaską ścianą z dyszą a płytą. Wykazano, że między płytą a
generatorem, w przypadku dwóch pierwszych wariantów, tworzy się przestrzeń
ograniczająca wymianę powietrza z otoczeniem. Wpływało to na znaczące obniżenie się
współczynnika przenikania ciepła (nawet o 30%). Generatory z korpusem kulistym
zapewniały dobre odprowadzanie ciepła z przestrzeni między generatorem a płytą, w
skutek opływowego kształtu. Rozbieżności zanikały dla odległości z/d > 2. Jest to istotne
ponieważ wskazuje, że w przypadku zastosowania generatorów o małej prędkości strugi.

2.3. Generatory z wieloma dyszami i inne
Oprócz opisanych wcześniej wielokrotnie generatorów istnieje szereg generatorów
różniących się znacząco swoją budową oraz parametrami. Funkcjonowanie generatorów
opiera się na elementach odkształcalnych lub ruchomych zmieniających cyklicznie
objętość komory. Oznacza to możliwość zmiany objętości komory, która może znaleźć
się za elementem wykonawczym. Tak generowane strumienie będą przesunięte względem
siebie w fazie o 180°. Właściwość tą wykorzystują generatory bliźniacze (ang. twin, w
niektórych pracach zwane Double Synthetic Jet) z jedną dyszą dla każdej z komór oraz
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generatory z wieloma dyszami (ang. Multiple Synthetic Jet), zwane dalej MSJ, posiadające
dwie lub więcej dysz dla każdej z komór (istnieją rozwiązania gdzie jedna z komór ma
jedną dysze umiejscowioną centralnie, a dysze drugiej umiejscowionych naokoło).
Generatory takiego typu cechuje wyższa sprawność [28,29], jednak ich badanie i opis
matematyczny jest bardziej skomplikowany i mniej uniwersalny, przez co stosunkowo
rzadko są stosowane.
Istnieją również urządzenia strumienie składające się z wielu generatorów [30] oraz
struga hybrydowa [31].

2.4. Wyzwania
Zastosowanie strugi syntetyzowanej zapewnia lepsze warunki wymiany ciepła niż
struga ciągła. Chłodzenie układów elektroniki, łopatek turbin lub wspomaganie procesu
suszenia w przemyśle papierniczym lub spożywczym to tylko niektóre z potencjalnych jej
zastosowań. Początkowo jednak głównego zastosowania strugi syntetycznej dopatrywano
się w sterowaniu warstwą graniczną natomiast aspekt wymiany ciepłą pozostawał
zaniedbany. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest szereg publikacji opisujących parametry i
warunki przepływu strugi. Jednak wciąż brakuje publikacji wiążących aspekty wymiany
ciepła z parametrami przepływu takimi jak długość wydmuchu L* lub współczynnik
kształtu (w przypadku dysz prostokątnych określany jako stosunek boków). Zakres
wartości parametrów, dla których przeprowadzane są badania również powinien zostać
rozszerzony. Problem ten został szerzej omówiony w [32].

3. PODSUMOWANIE
Niniejsza praca ma charakter poglądowy i jej celem jest zaznajomienie polskiego
czytelnika z możliwościami oraz podstawowymi problemami zastosowania strugi
syntetycznej w zwiększeniu transportu ciepła.
W artykule omówiono możliwość zastosowania generatorów strugi syntetyzowanej w
urządzeniach chłodzących. Przedstawiono najważniejsze parametry strugi syntetyzowanej
oraz wpływ geometrii generatora na jego efektywność – z szczególnym uwzględnieniem
kształtu dyszy. Następnie omówiono wpływ odległości pomiędzy urządzeniem a płytą w
którą uderza struga syntetyzowana oraz przedstawiono inne rozwiązania konstrukcyjne.
Na koniec przedstawiono główne, zdaniem autora, wyzwania dotyczące zastosowania
strumieni syntetyzowanych w wymianie ciepła.
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Ten artykuł został wykonany w ramach projektu finansowanego przez Narodowe
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STRESZCZENIE
W artykule omówiono wyniki badań dotyczących przejmowania ciepła podczas
przepływu cieczy przez prostokątne pionowe minikanały. Pierwszy kanał, przez który
przepływał czynnik chłodniczy FC-72, posiadał ścianę grzejną ze stopu Haynes-230. W
drugim minikanale odbywał się przepływ przeciwprądowy wody destylowanej. Kanały
oddzielała płyta miedziana. Do określenia zmian temperatury zewnętrznych powierzchni
ścianek wymiennika ciepła wykorzystano kamery termowizyjne. W eksperymentach
realizowany był pomiar strumienia ciepła dostarczanego do ścianki grzejnej oraz
temperatury płynów na wlocie i wylocie do/z każdego z minikanałów. Celem obliczeń
było określenie współczynników przejmowania ciepła charakteryzujących przejmowanie
ciepła od płyty grzejnej do płynu FC-72 oraz od przegrody miedzianej do wody
destylowanej. Zaproponowano dwa podejścia opisujące przepływ ciepła w module
testowym: jednowymiarowe (1D) i dwuwymiarowe (2D). W podejściu 1D założono jeden
kierunek przepływu ciepła, prostopadły do kierunku przepływu obu cieczy i szerokości
przegród. W podejściu 2D uwzględniono dodatkowo kierunek zgodny z kierunkiem
przepływu cieczy. W modelu tym założono, że temperatura płyty grzejnej i przegrody
miedzianej spełnia odpowiednio równanie Poissona i Laplace’a, uzupełnione o układ
warunków brzegowych. W obliczeniach numerycznych wykorzystano funkcje Trefftza.
Wyniki przedstawiono w postaci wykresów współczynników przejmowania ciepła w
funkcji odległości od wlotu do minikanałów. Analiza wyników wykazała, że wartości i
rozkłady współczynnika przejmowania ciepła wyznaczone za pomocą obu modeli są
zbliżone.

Słowa kluczowe:

minikanał, wymiana ciepła podczas przepływu, współczynnik przejmowania ciepła,
funkcje Trefftza, kompaktowy wymiennik ciepła;
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1. STANOWISKO BADAWCZE
1.1. Opis stanowiska badawczego i modułu testowego
Najważniejszym elementem stanowiska badawczego, którego schemat pokazuje
rys.1., jest kompaktowy wymiennik ciepła z modułem testowym (1), w którym znajdują
się dwa równoległe minikanały. Na stanowisku realizowane są dwa obiegi przepływowe
zwane „ciepły”, w którym płynem roboczym jest płyn chłodniczy Fluorinert FC-72 oraz
„zimny”, w którym przepływa przeciwprądowo woda destylowana. W skład stanowiska
badawczego poza obiegami przepływowymi wchodzi również system akwizycji i
przetwarzania danych pomiarowych oraz system zasilania prądem elektrycznym.

Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego wraz z jego głównymi elementami: 1 - moduł testowy,
2,8 - pompa cyrkulacyjna, 3-regulator ciśnienia, 4a,b - wymiennik ciepła (typu rura w rurze),
5,9- filtry, 6a,b - przepływomierz masowy Coriolisa/zespół rotametrów, 7,10 - separator
powietrza, 11 - amperomierz, 12 - woltomierz, 13,14 - kamery termowizyjne, 15 - komputer, 16 stacja akwizycji danych pomiarowych, 17- źródło zasilania prądem

Widok 3D modułu testowego z minikanałami pokazano na rys. 2a, a poszczególne
elementy składowe modułu - na rys. 2b. Najważniejsze elementy kompaktowego
wymiennika ciepła to trzy równoległe płytki, stanowiące główne ścianki dwóch
minikanałów o przekroju prostokątnym (każdy o głębokości 1,5 mm, szerokości 30 mm i
długości 220 mm), rys. 3. Dodatkowe elementy modułu to płyty z mikanitu i grafitu oraz
uszczelki z PTFE i silikonu. Przez minikanały, oddzielone płytą miedzianą, przepływają:
płyn chłodniczy FC-72, krążący w obiegu ciepłym (minikanał 1) i woda destylowana w
obiegu zimnym (minikanał 2). W części ciepłej sekcji testowej wymiennika (z płynem
FC-72), zewnętrzna ściana minikanału (10, rys.3) jest ogrzewana oporowo. Stanowi ją
cienka płyta (o grubości δp,g = 0,45 mm) wykonana ze stopu Haynes-230. Miedziane
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elektrody (9) są podłączone do źródła zasilania (19). Wymiana ciepła pomiędzy
przepływającymi czynnikami odbywa się poprzez płytę (6) o grubości δp,m=0,5 mm,
wykonaną ze stopu miedzi. Płyta zewnętrzna w części zimnej wymiennika (5), o grubości
0,45 mm, wykonana jest ze stopu Haynes-230. Na wlocie i wylocie każdego z minikanału
zainstalowano termopary typu K i mierniki ciśnienia. Przepływ przeciwprądowy płynów
roboczych w minikanałach jest wymuszony pracą pomp. Do symultanicznego
monitorowania temperatury obu powierzchni zewnętrznych płyt modułu testowego
stosowane są kamery termowizyjne. Do obliczeń wykorzystano pomiar temperatury
realizowany na zewnętrznej powierzchni płyty ogrzewanej (5) [1].
a)

b)

Rys. 2. Widok sekcji testowej z minikanałami: a) wizualizacja 3D,
b) widok elementów kompaktowego wymiennika ciepła

Rys. 3. Schemat części testowej:1 - minikanał 1 (FC-72), 2 - minikanał 2 (woda destylowana),
3,4 - uszczelka PTFE, 5-płyta ze stopu Haynes-230, 6 - płyta miedziana,7 - termopara,
8 - miernik ciśnienia, 9 - elektroda miedziana, 10 - płyta grzejna ze stopu Haynes-230

1.2. Procedura prowadzenia badań
Po odpowietrzeniu instalacji obiegów przepływowych i modułu testowego oraz
ustabilizowaniu ciśnienia i natężenia przepływu płynów, stopniowo zwiększano strumień
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ciepła dostarczany do płyty grzejnej, poprzez płynną regulację natężenia prądu. Parametry
eksperymentalne rejestrowano z wykorzystaniem następującego oprogramowania:
•

•
•
•

temperatura płynu (wlot/wylot do/z minikanału 2 - termopary typu K), ciśnienie
atmosferyczne (przetwornik ciśnienia Wika A-10), natężenie przepływu
(przepływomierz magnetyczny SM-7004), nadciśnienie na wlocie/wylocie do/ z
minikanału 2 (pomiar za pomocą przetworników ciśnienia Wika A-10) - stacja
pomiarowa z serii DaqLab/2005 - program DaqView,
temperatura zewnętrznej powierzchni płyty grzejnej (kamery termowizyjne - E60,
SC640) - program Reseacher IR 4.0,
nadciśnienie na wlocie/wylocie do/ z minikanału 1 (pomiar za pomocą przetworników
ciśnienia Wika A-10) - stacja akwizycji danych MCC SC-1608G Series - program
DAQami,
natężenie prądu (amperomierz) i spadek napięcia (woltomierz) oraz masowe
natężenie przepływu płynu FC-72 (przepływomierz masowy Coriolisa) - stacja
akwizycji danych MCC SC-16008G Series - program DAQami.

2. MODELE MATEMATYCZNE I METODY OBLICZENIOWE
2.1. Podstawowe założenia modeli
Dla obu podejść obliczeniowych zakłada się, że:
w module testowym panuje stan ustalony, a parametry fizyczne elementów modułu
oraz cieczy nie zależą od temperatury,
• straty ciepła do pomieszczenia laboratoryjnego są pomijane,
• w minikanałach zachodzi konwekcyjna wymiana ciepła, czynniki robocze w
minikanałach płyną przeciwprądowo, a ich przepływ jest laminarny ze stałym
wydatkiem masowym i znaną temperaturą płynów na wlocie (TFC,we , Tw,we) i wylocie
(TFC,wy , Tw,wy).
Szukanymi wielkościami są: lokalne wartości współczynników przejmowania ciepła od
płyty grzejnej do płynu FC-72 oraz od przegrody miedzianej do wody destylowanej.
•

2.2. Podejście dwuwymiarowe
W modelu 2D wymiany ciepła w module testowym uwzględniono dwa wymiary:
wymiar x w kierunku przepływu cieczy oraz wymiar y, prostopadły do niego, odnoszący
się do grubości płyt i głębokości kanałów. Zakłada się, że temperatura płyty grzejnej Tp,g
oraz miedzianej przegrody Tp,m spełnia odpowiednio równanie Poissona i Laplace’a, tj.
dla płyty grzejnej:
dla płyty miedzianej:

∂2 Tp,g
∂x 2

+

∂2 Tp,g
∂y 2
∂2 Tp,m
∂x 2

=- λ
+

q p,g
p,g δp,g

∂2 Tp,m
∂y 2

I ∆U
p,g δp,g

=- A λ

=0

(1)
(2)

Dla równań (1) i (2) założono odpowiednie warunki brzegowe:
Tp,g (x,0)=Tp,g,IR(x)
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∂Tp,g (x,0)
∂y

∂Tp,g (0,y)
∂x

= 0,

∂Tp,g(L,y)
=0
∂x

(4)

Tp,m (x,δp,g +δFC )=TFC (x)

(5)

∂Tp,m (0,y)
∂Tp,m (L,y)
= 0,
=0
∂x
∂x

(6)

λp,m
gdzie:

= 0,

∂Tp,m (x,δp,g +δp,m +δFC )
= qśr
∂y

(7)

qśr = (Q FC +Q w )/(2Lσp,m )

(8)

a) Q FC =mFC cp,FC (TFC,we -TFC,wy )

b) Q w =mw cp,w (Tw,we -Tw,wy )

(9)

Rozwiązanie równania (1) z warunkami brzegowymi (3) i (4) oraz równania (2)
z warunkami (5) - (7), prowadzi do rozwiązania dwóch zagadnień odwrotnych
przewodzenia ciepła. Zagadnienia odwrotne są zagadnieniami źle uwarunkowanymi [2]
wymagającymi stabilnych i efektywnych metod rozwiązywania. Taką metodą jest metoda
Trefftza [3], gdzie nieznane rozwiązanie równania Laplace’a (2) przybliża się kombinacją
liniową funkcji harmonicznych [4,5]. Dla równania Poissona (1) nieznaną funkcję Tp,g
przybliża się sumą rozwiązania szczególnego równania (1) i kombinacji liniowej funkcji
harmonicznych [4,5]. Dla obu funkcji Tp,g i Tp,m współczynniki kombinacji liniowej
wylicza się w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów, [4]. Znajomość
dwuwymiarowych rozkładów temperatury Tp,g i Tp,m pozwala wyznaczyć wartości
lokalnych współczynników przejmowania ciepła na styku płyta grzejna – płyn chłodniczy
(ozn. 𝛼1,2𝐷 (𝑥)) oraz na styku przegroda miedziana – woda (ozn. 𝛼2,2𝐷 (𝑥)) ze wzorów:

∂Tp,g
-λp,g ∂y
α1,2D (x)=
Tp,g (x,δp,g )-TFC (x)

(10)

∂Tp,m
-λp,m ∂y
α2,2D (x)=
Tp,m (x,δp,g +δp,m +δFC )-Tw (x)

(11)

Założono, że temperatura obu cieczy, tj. FC-72, 𝑇𝐹𝐶 (𝑥) oraz wody 𝑇𝑤 (𝑥)zmienia się
liniowo od temperatury na wejściu do minikanału do temperatury na wyjściu z minikanału
(temperatury dla obu cieczy są znane z pomiarów).

2.3. Podejście jednowymiarowe
W celu weryfikacji wyników otrzymanych z podejścia 2D zaproponowano
uproszczony model 1D, w którym pomija się przewodzenia ciepła w kierunku przepływu
cieczy. Równanie Peclet’a [1, 6-14], dotyczące przenikania ciepła, ma postać:

𝑄=kAΔT
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W równaniu (12) średnią logarytmiczną różnicę temperatur pomiędzy dwoma płynami
T określono na podstawie zależności [6-15] :

∆T =

(TFC,we -Tw,wy )-(TFC,wy -Tw,we )
(T
-Tw,wy )
ln( FC,we
)

(13)

(TFC,wy -Tw,we )

W oparciu o równania (8), (9) i (12) oraz wzory z literatury [1,6,9,12] zastępczy
współczynnik przenikania ciepła k odniesiony do pola powierzchni wymiany ciepła A ma
postać:

k=

Q FC +Q w
2A ∆T

=α

δp,m

1

1,1D

+λ

p,m

+

1

α2,1D

(14)

W równaniu (14) współczynnik przejmowania ciepła α1,1D(x) na styku płyta grzejna –
czynnik chłodniczy FC-72 obliczony jest zgodnie ze wzorem:

α1,1D (x) =

q p,g λp,g
λp,g (Tp,g,IR (x)-TFC (x))-q p,g 𝛿𝑝,𝑔

(15)

Z równań (14) i (15) wyznaczany jest współczynnik przejmowania ciepła 𝛼2,1𝐷 (𝑥) na
styku płyta miedziana-woda destylowana [1]:

α2,1D (x) = k-1 α

α1,1D (x)λp,m

1,1D (𝑥)λp,m -λp,m -α1,1D (x)δp,m

(16)

3. WYNIKI OBLICZEŃ
Najważniejsze eksperymentalne parametry cieplno-przepływowe to: gęstość
strumienia ciepła qp,g = 3 925÷17287 W/m2, gęstość strumienia masy kanał ciepły GFC =
171,1 ÷ 216,1 kg/(m2s) oraz kanał zimny Gw = 22,2 ÷ 37 kg/(m2s), ciśnienie wlotowe:
kanał ciepły: 133÷146kPa, kanał zimny: 99,5÷105,5kPa. Analiza danych wskazuje, że w
kanale ciepłym wystąpiło wstępnie lokalnie wrzenie przechłodzone czynnika FC-72.
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Rys. 4. Współczynniki przejmowania ciepła 𝛼1 - minikanał ciepły, 𝛼2 - minikanał zimny w funkcji
odległości od wlotu do minikanału dla: a), b) podejście 1D; c), d) podejście 2D; parametry
eksperymentalne: pwe,FC = 112÷146kPa, pwy,FC = 103÷136kPa, GFC = 171,1÷216,1 kg/(m2s),
pwe,w = 99,5÷105,5 kPa, pwy,w = 98,8÷103,4 kPa, Gw = 22,2 ÷ 37 kg/(m2s)

Rysunek 4 przedstawia wartości lokalnych współczynników przejmowania ciepła
w funkcji odległości od wlotu do minikanału, dotyczące konwekcyjnego przejmowania
ciepła od płyty grzejnej do FC-72 w kanale ciepłym (rys. 4a,c) oraz od przegrody
miedzianej do wody destylowanej w kanale zimnym (rys. 4b,d).
Wartości współczynników przejmowania ciepła zwiększały się wraz ze wzrostem
dostarczanego strumienia ciepła, osiągając wartości maksymalne: dla qp,g = 17 287 W/m2
kanału zimnego 𝛼2,1D = 2,26 kW/(m2K) oraz ciepłego 𝛼2,2D = 1,15 kW/(m2K). Wraz ze
wzrostem odległości od wlotu do kanału zmniejszały się wartości współczynnika
przejmowania ciepła w ciepłym kanale, a zwiększały w zimnym. Dla obu podejść 1D oraz
2D wyniki obliczeń okazały się zbliżone, przy czym współczynniki przejmowania ciepła
z podejścia 2D przyjmowały niższe wartości przy wlocie, rys. 4(c), rys 4 (d), w
porównaniu do odpowiednich współczynników przejmowania ciepła wyznaczonych z
podejścia1D, rys. 4 (a) i 4 (b).Widoczny na rysunku 4(a) i 4(b) nieregularny przebieg
zmienności współczynników przejmowania ciepła wynika z użycia w równaniach (15) i
(16) danych z pomiarów, bez ich wygładzania wielomianowego. Błąd średni względny
współczynnika przejmowania ciepła 𝛼1 z podejść 1D i 2D wyniósł od 9,92% (dla qp,g =
5509 W/m2) do 16,02% (dla qp,g = 17287 W/m2). Przedstawione wyniki badań należy
traktować jako wstępne. Dalsze badania dotyczyć będą analizy pracy wymienników ciepła
przy innych natężeniach przepływu czynników roboczych, przy zmiennej orientacji
przestrzennej modułu testowego i wymiarach geometrycznych minikanałów, a także dla
innych czynników roboczych. Planowane jest również zastosowanie rozwiniętych
powierzchni ścianek wymiennika ciepła.
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4. WNIOSKI
W artykule omówiono wyniki wstępnych badań dotyczących wymiany ciepła podczas
przepływu cieczy przez dwa prostokątne minikanały rozdzielone płytą miedzianą,
zorientowane pionowo. Do jednej ze ścianek wymiennika – zewnętrznej powierzchni
minikanału, przez który przepływał płyn FC-72, dostarczano strumień ciepła. W drugim
minikanale odbywał się przepływ przeciwprądowy wody destylowanej. Celem obliczeń
było określenie współczynników przejmowania ciepła charakteryzujących przejmowanie
ciepła od płyty grzejnej do płynu FC-72 oraz od przegrody miedzianej do wody
destylowanej. Zaproponowano dwa podejścia opisujące przepływ ciepła w module
testowym: jednowymiarowe (1D) i dwuwymiarowe (2D), przy czym do obliczeń w
podejściu 2D wykorzystano funkcje Trefftza. Dla otrzymanych wyników można
stwierdzić, że rozkład wartości współczynnika przejmowania ciepła otrzymany
podejściami 1D i 2D jest zbliżony.
Δ - grubość płyty, głębokość kanału, m
Λ - współczynnik przewodzenia ciepła,
W/(mK)
Σ - szerokość, m

Spis oznaczeń

A - powierzchnia wymiany ciepła, m2
cp - ciepło właściwe, J/(kgK)
G - gęstość strumienia masy, kg/(m2s)
I - natężenie prądu, A
K - współczynnik przenikania ciepła,
W/(m2K)
L - długość minikanału, m
M - natężenie masowe przepływu, kg/s
T - temperatura, K
P - ciśnienie, Pa
Q - strumień ciepła, W
Q - gęstość strumienia ciepła, W/m2
U - spadek napięcia, V
X - współrzędna w kierunku przepływu, m
y - współrzędna w kierunku prostopadłym
do przepływu i szerokości przegród, m

Indeks dolny
FC - płyn FC-72
IR - kamera IR
p,g - płyta grzejna
p,m - płyta miedziana
śr - średnia
w - woda
we - wejście
wy - wyjście
1 - powierzchnia kontaktowa: płyta
grzejna – FC-72
2 - powierzchnia kontaktowa: płyta
miedziana - woda
1D - podejście jednowymiarowe
2D - podejście dwuwymiarowe

Greckie litery
 - współczynnik przejmowania ciepła,
W/(m2K)
Δ - różnica,
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STRESZCZENIE
W pracy zaproponowano własne równanie kryterialne opisujące przejmowanie ciepła przy
wrzeniu podczas przepływu przez minikanały w obszarze wrzenia przechłodzonego.
Sporządzono je przy wykorzystaniu bazy wyników eksperymentów, przeprowadzonych
na stanowisku testowym z modułem z minikanałem pojedynczym. W badaniach
czynnikiem roboczym były płyny chłodnicze niskowrzące (FC-72, HFE-649, HFE-7000,
HFE-7100). Minikanał o głębokości 1,7 mm, szerokości 16 mm i długości 180 mm,
posiadał gładką lub rozwiniętą powierzchnię płyty grzejnej, w tym teksturowaną
elektroerozyjnie lub laserowo-wibracyjnie oraz porowatą (wytworzoną na bazie proszków
żelaza przez spiekanie lub lutowanie). Badania wykonywano w warunkach stacjonarnych
dla wybranych orientacji przestrzennych kanału (0º, 30º, 60º, 90º, 120º, 150º, 180º).
Podczas eksperymentów rejestrowano temperaturę zewnętrznej powierzchni płyty
grzejnej za pomocą kamery termowizyjnej. Na wlocie i wylocie z kanału mierzono
ciśnienie za pomocą przetworników ciśnienia i temperaturę płynu - termoparami typu K.
Rezultaty liczby Nusselta uzyskane z własnego równania kryterialnego z tolerancją ±25%
były zgodne z wynikami pomiarów dla 86% danych. Porównano również wyniki własne
badań eksperymentalnych z wybranymi zależnościami z literatury dla kanałów
konwencjonalnych (Mikielewicz J., Kandlikar) i o małej średnicy (Mikielewicz D. i inni,
Piasecka). Najlepszą zgodność wyników otrzymano stosując zależności Mikielewicza J.

Słowa kluczowe:

równanie kryterialne, wymiana ciepła, wrzenie w przepływie, minikanał, rozwinięta
powierzchnia grzejna, czynniki chłodnicze;

1. WSTĘP
Mechanizm wymiany ciepła w minikanałach jest zjawiskiem skomplikowanym.
Złożoność metody polega na tym, że w tak małych przestrzeniach zachodzą inne procesy
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niż w większych kanałach. Te procesy przebiegają z dużą intensywnością, czasem są
trudno zauważalne i trudne do zidentyfikowania. W minikanałach możliwe jest uzyskanie
intensywnej wymiany ciepła, przy zredukowaniu wymiarów urządzeń służących do
przekazywania ciepła [1]. Zastosowanie kompaktowych wymienników ciepła z
miniprzestrzeniami zmniejsza wielkość urządzenia i redukuje koszty, a nie zmienia się
przy tym moc urządzenia. Ze względu na zmianę stanu skupienia, która towarzyszy
wrzeniu w przepływie w minikanałach, możliwe jest uzyskanie dużego strumienia ciepła,
przy małej różnicy temperatury pomiędzy płytą grzejną a cieczą nasyconą.
W literaturze istnieje wiele różnych klasyfikacji kanałów. Opis wymiany ciepła dla
kanałów konwencjonalnych znacznie różni się od tych dla kanałów o mniejszych
średnicach hydraulicznych. W kanałach o mniejszych średnicach duży wpływ na proces
wrzenia w przepływie mają: zjawiska przemiany fazowej w mieszaninie dwufazowej,
parametry przepływającej cieczy (napięcie powierzchniowe, siła wyporu) oraz proces
formowania
i rozwoju pęcherzyków pary. Do podziału kanałów stosuje się kilka klasyfikacji. Jedną
z nich jest klasyfikacja sformułowana przez Shaha [2] według której kanały dzielimy
w zależności od średnicy hydraulicznej na kanały: konwencjonalne (dh > 6 mm) i
minikanały (dh < 6 mm). W pracy [3] kanały podzielono na trzy grupy, ze względu na
wielkość średnicy hydraulicznej:
• kanały konwencjonalne (dh > 3 mm),
• minikanały (200 µm < dh  3 mm),
• mikrokanały (10 µm < dh  200 µm).
Klasyfikację kanałów uzależniono również od wartości liczby kryterialnej Co (liczby
ograniczającej, ang. confinement number), zgodnie z literaturą [4]. Liczba Co jest zależna
od: średnicy hydraulicznej kanału, napięcia powierzchniowego oraz różnicy gęstości
cieczy i pary. Według wartości, które przyjmuje liczba Co, wyróżniono dwie grupy
kanałów o małej średnicy, tj.:
• mikrokanały (Co < 0,5),
• makrokanały (Co > 0,5).

2. STANOWISKO EKSPERYMENTALNE
Na rysunku 1 zaprezentowano: zastosowane orientacje przestrzenne modułu
pomiarowego, ze zmianą kąta co 30º z zakresu od 0 do 180º (rys. 1a), schemat stanowiska
badawczego wraz z jego głównymi obiegami (rys. 1b) oraz widok powierzchni płyt
gładkich i rozwiniętych zastosowanych w badaniach (rys. 1a).
Stanowisko eksperymentalne składa się z kilku obiegów i systemów, do których
wlicza się: obieg główny czynnika roboczego, system akwizycji i przetwarzania danych
pomiarowych, system zasilania i kontroli oraz system oświetlenia. Obieg główny czynnika
roboczego składa się z: modułu testowego (1), pompy wirnikowej lub zębatej (4), zespołu
rotametrów lub masowego przepływomierza Coriolisa (6), oraz przetworników ciśnienia
(8). Do podstawowych urządzeń systemu akwizycji i przetwarzania danych i obrazów
wliczamy: kamerę termowizyjną typu SC640 lub E60 firmy FLIR (2), aparat Canon EOS
550D lub szybka kamera (3) (wykorzystywana do rejestracji struktur przepływu
dwufazowego), system oświetlenia z lampami LED o mocy 400 W (9) (w celu oświetlenia
struktur przepływu), stacje akwizycji danych pomiarowych: DaqLab 2005 firmy IO-tech
(5) lub MCC SC-1608G Series firmy Measurement Computing (10) i komputer PC (7)
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wraz oraz źródło zasilania płyty grzejnej minikanału. Stanowisko badawcze opisano
szczegółowo w pracach [5][6][7].
Wszystkie badania eksperymentalne, prezentowane w pracy, przeprowadzono z
zastosowaniem dwóch materiałów płyt grzejnych: Haynes-230 (o grubości 0,10 mm lub
0,45 mm) oraz Hastelloy X (o grubości 0,65 mm), produkcji firmy Haynes Int. Inc. (USA).
Stosowano gładką lub rozwiniętą powierzchnię płyty grzejnej od strony płynu.
Rozwinięcie płyt grzejnych wykonano za pomocą kilku metod, przy czym zdjęcia
poszczególnych powierzchni pokazano na rys. 1c. W badaniach wykorzystano
powierzchnie wytworzone teksturowaniem elektroerozyjnym (12) lub laserowowibracyjnym (zwane: laser nr 1 (13), laser nr 2 (14) i laser nr 3 (15)) oraz porowate
wytworzone na bazie proszków Fe poprzez spiekanie (16) lub lutowanie (17) z
powierzchnią bazową. Procesy wytwarzania i charakterystykę rozwiniętych powierzchni
grzejnych omówiono w pracy [8].

Rys.1. a) Orientacje przestrzenne modułu pomiarowego, b) schemat stanowiska badawczego wraz
z jego głównymi obiegami: 1-moduł pomiarowy, 2-kamera termowizyjna SC640/E60, 3-aparat
Canon EOS 550D/szybka kamera, 4-pompa wirnikowa/zębata, 5,10-stacja akwizycji danych
pomiarowych, 6- zespół rotametrów/przepływomierz Coriolisa, 7-komputer PC, 8-przetwornik
ciśnienia, 9-lampy LED, c) widok powierzchni płyt grzejnych: gładka (11), teksturowana
elektroerozyjnie (12) lub laserowo-wibracyjnie: laser nr 1 (13), laser nr 2 (14), laser nr 3 (15),
porowata na bazie proszków Fe, wytworzona poprzez spiekanie (16) lub lutowanie (17)

3. RÓWNANIA KRYTERIALNE - WYMIANA CIEPŁA
3.1. Wybrane równania kryterialne opisujące wymianę ciepła
Autorzy do uogólnienia zjawisk zachodzących podczas badań eksperymentach
wymiany ciepła stosują liczby podobieństwa zwane liczbami kryterialnymi. Te liczby
prezentują zestawienie parametrów opisujących dane zjawisko i dzielą się na liczby
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określające, (parametry jednoznaczności) oraz nieokreślające (parametry poszukiwane)
[9].
W tabeli 1 przedstawiono wybrane równania kryterialne opisujących wymianę ciepła
podczas przepływu zarówno w kanałach konwencjonalnych, jak i kanałach o małych
średnicach hydraulicznych.
Tab. 1. Wybrane równania kryterialne opisujące wymianę ciepła podczas przepływu

Piasecka
[13]

Mikielewicz D. i inni [12]

Kandlikar [11]

Mikielewicz J. [10]

Autor

Stosowanie
Kanały
konwencjonalne,
obszar
wrzenia
przechłodzonego

Równanie kryterialne
𝑑ℎ

gdzie: αk – współczynnik przejmowania ciepła wyznaczony
z zależności Dittusa-Boeltera, l - współczynnik przewodzenia
ciepła cieczy, dh – średnica hydrauliczna,
𝑐 ∙𝜌 ∙Δ𝑇
𝑞
liczba Kutateładzego: 𝐾𝑢 = 𝑟∙𝜌𝑤∙𝑢, liczba Jakoba 𝐽𝑎 = 𝑝,𝑙 𝜌𝑙 ∙𝑟 𝑠𝑢𝑏
liczba Prandtla 𝑃𝑟 =

Kanały
konwencjonalne,
różne
czynniki
robocze: R-22,
R-113, obszar
wrzenia
nasyconego
Kanały o małej
średnicy,
wrzenie
w przepływie

(1)
(2)

𝛼 = 120 ∙ 𝐾𝑢0,7 ∙ 𝐽𝑎−0,6 ∙ 𝛼𝑘
𝜆
𝛼𝑘 = (0,023 ∙ 𝑅𝑒𝑙0.8 ∙ 𝑃𝑟𝑙0.4 ) ∙ ( 𝑙 )

𝜇𝑙 ∙𝑐𝑝,𝑙
𝜆𝑙

𝑣

, liczba Reynoldsa 𝑅𝑒 =

𝑣

𝐺∙𝑑ℎ
𝜇𝑙

qw - gęstość strumienia ciepła, u - prędkość przepływu, r ciepło parowania, l – gęstość cieczy, Tsub - niedogrzanie
płynu do temperatury nasycenia na wlocie (Tsub = Tsat,in –
Tf,in),
µl- współczynnik lepkości dynamicznej cieczy, G - gęstość
strumienia masy, cp,l – ciepło właściwe cieczy.
𝛼 = [𝐶1 ∙ 𝐶𝑜 𝐶2 ∙ (25 ∙ 𝐹𝑟𝑙 )𝐶5 + 𝐶3 ∙ 𝐵𝑜 𝐶4 ∙ 𝐹𝑘 ] ∙ 𝛼𝑘

gdzie: C - stałe podane w [11] , Fk - parametr zależny od
𝐺2
rodzaju czynnika [11], liczba Froude'a 𝐹𝑟 = 𝜌2 ∙𝑔∙𝑑 , g -

(3)

ℎ

przyspieszenie ziemskie, liczba wrzenia 𝐵𝑜 = 𝑤 , qw – gęstość
𝐺∙𝑟
strumienia ciepła.
𝑞

𝛼
𝛼𝑘
1

0,76
= √𝑅𝑀−𝑆
+

𝑅𝑀−𝑆 = [1 + 2 ∙ ( − 1) ∙ 𝐶𝑜𝑛

1
1+𝑃

−1

𝑓1

∙(

𝛼𝑃𝐵 2
𝛼𝑘

(4)

)

1
3

3

∙ 𝑋] ∙ (1 − 𝑋) + 𝑋 ∙

1
𝑓1𝑧

𝑃 = 2,53 ∙ 10−3 ∙ 𝑅𝑒𝑙1,17 ∙ 𝐵𝑜 0,6 ∙ (𝑅𝑀−𝑆 − 1)−0,65
1
4

𝜇

𝜌

−1

𝑓1 = ( 𝑙 ) ∙ ( 𝑙 )
𝜇𝑣

𝑓1𝑧 =

𝜇𝑣
𝜇𝑙

𝜌𝑣

∙

𝑐𝑝,𝑙
𝑐𝑝,𝑣

3
2

𝜆

∙ ( 𝑙)
𝜆𝑣

(5)
(6)
(7)
(8)

gdzie: v - współczynnik przewodzenia ciepła pary,
X - stopień suchości, αk - konwekcyjny współczynnik
przejmowania ciepła, PB - współczynnik przejmowania ciepła
dla wrzenia w objętości:
𝛼𝑃𝐵 = 55 ∙ 𝑝𝑟 0,12−0,2∙𝑙𝑜𝑔𝑅𝑎 ∙ (−𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑟 )−0,55 ∙ 𝑀−0,5 ∙ 𝑞𝑤 0,67 (9)
pr - ciśnienie zredukowane, Ra - parametr opisujący
chropowatość powierzchni, M - masa molowa czynnika.
Kanały o małej
średnicy,
obszar wrzenia
przechłodzonego

(10)
gdzie: Pe - liczba Pécleta, Pe= Re∙Pr,  - parametr rozwinięcia
𝑁𝑢 = 5,2 ∙ 𝛤 −4 ∙ (𝑃𝑒𝑙 ∙ 𝐵𝑜)0,53 ∙ 𝑊𝑒 0,12

powierzchni, liczba Nusselta 𝑁𝑢 =
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3.2. Własne równanie kryterialne
Do sporządzenia własnego równania kryterialnego zastosowano kilka wybranych liczb
podobieństwa: wrzenia – Bo, Webera – We, Prandtla – Pr i Reynoldsa - Re. Podczas
sporządzania odpowiedniego równania testowano kilkanaście liczb kryterialnych.
Wyboru przedstawionych liczb dokonano ze względu na sens fizyczny i najlepsze
dopasowanie danych wyznaczonych z własnego równania do danych eksperymentalnych
[14].
Próby propozycji równania kryterialnego dla obszaru wrzenia nasyconego, przy
wykorzystaniu kilkunastu liczb kryterialnych, nie przyniosły satysfakcjonującej
zgodności wyników w zakładanej tolerancji ± 50%.
Zaproponowane równanie kryterialne sporządzono dla następujących założeń:
• obszar wrzenia przechłodzonego,
• powierzchni płyty grzejnej: gładkiej i rozwiniętych w procesie teksturowania
elektroerozyjnego lub laserowo-wibracyjnego (laser nr 1, laser nr 2, laser nr 3)
oraz porowatej, wytworzonej na bazie proszków Fe poprzez spiekanie lub
lutowanie z powierzchnią bazową,
• różnej orientacji przestrzennej kanału (0º, 30º, 60º, 90º, 120º, 150º, 180º),
• wybranych czynników chłodniczych (FC-72, HFE-649, HFE-7000, HFE-7100),
• siedmiu wybranych odległości od wlotu do kanału (0,03 m; 0,06 m; 0,075 m;
0,09 m; 0,105 m; 0,120 m; 0,150 m),
• 785 punktów pomiarowych (liczność próbki).
Równanie kryterialne ma następującą postać:
𝑁𝑢 = 29,84 ∙ 𝑊𝑒 4,11 ∙ 𝑃𝑟 (−6,77) ∙ 𝐵𝑜 0,62 ∙ 𝑅𝑒 (−7,55)

(11)

Proponowana zależność dotyczy następujących zakresów wartości liczb kryterialnych:
⎯ 6,41 ≤ We ≤ 50,09
⎯ 7,18 ≤ Pr ≤ 13,49
⎯ 0,0005 ≤ Bo ≤ 0,0170
⎯ 870 ≤ Re ≤ 3 902
⎯ 46,46 ≤ Nueksp ≤ 341,08

4. WYNIKI
4.1. Własne równanie kryterialne
Na rysunku 2 przedstawiono wykres zależności liczby Nusselta otrzymanej z własnego
równania kryterialnego (11) - wyniki prognozowane, w funkcji wyników uzyskanych
z badań eksperymentalnych.
Zależność opisuje wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie różnych płynów przez
minikanał z gładką lub rozwiniętą powierzchnią płyty grzejnej, dla zmiennej orientacji
przestrzennej modułu testowego. Rezultaty uzyskane z równania kryterialnego z
tolerancją ±25% były zgodne z wynikami pomiarów dla 86% danych. Średni błąd
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względny porównania wyników obliczeń liczby Nusselta wg równania kryterialnego z
wynikami badań eksperymentalnych wyznaczono z zależności:
1

𝑁𝑢𝑝𝑟𝑜𝑔 −𝑁𝑢𝑒𝑥𝑝

𝑁

𝑁𝑢𝑒𝑥𝑝

𝛿 = ∑𝑁
𝑥=1 |

|

(12)

Uzyskano średni błąd względny równy 14%.

Rys. 2. Wykres zależności liczby Nusselta otrzymanej z równania kryterialnego (1) od liczby
Nusselta uzyskanej z badań, dla wrzenia przechłodzonego podczas przepływu płynów: FC-72,
HFE-649, HFE-7000, HFE-7100 przez minikanał z gładką lub rozwiniętą powierzchnią płyty
grzejnej, dla zmiennej orientacji przestrzennej modułu testowego

4.2. Porównanie wyników własnych badań eksperymentalnych z literaturą
Na rysunku 3 zaprezentowano zależność liczby Nusselta, wyznaczonej przy
zastosowaniu wybranych z literatury zależności kryterialnych: Mikielewicza J.,
Kandlikara, Mikielewicza D. i innych oraz Piaseckiej, w funkcji liczby Nusselta, do
wyznaczenia której współczynnik przejmowania ciepła obliczono metodą
jednowymiarową [6]. Do analizy posłużyła zgromadzona baza danych z własnych badań
eksperymentalnych.
Zależność Mikielewicza J. (1) opisuje wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie
przez kanały, w obszarze wrzenia przechłodzonego. Wyniki uzyskane z zależności
Mikielewicza J., dla 81% danych są zgodne z wynikami uzyskanymi na podstawie
własnych eksperymentów z tolerancją ±25%. Średni błąd względny wynosił 15%.
Analizując wyniki z zastosowania zależności Kandlikara (3) otrzymano zgodność
z wynikami pomiarów eksperymentalnych dla 52% danych, z tolerancją ±25%. Średni
błąd względny wyniósł około 32%.
Zależność Mikielewicza D. i innych dedykowana jest dla wrzenia podczas przepływu
czynnika roboczego przez kanały o małej średnicy. Stosując tą zależność, otrzymano
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średni błąd względny na poziomie 61%. Zgodność wyników otrzymanych z tej zależności
z wynikami pomiarów eksperymentalnych uzyskano dla 24% danych, z tolerancją ±25%.
Równanie kryterialne Piaseckiej (10) dedykowane jest dla kanałów o małej średnicy
hydraulicznej, z różnym rozwinięciem powierzchni grzejnej, przy zmiennym ustawieniu
przestrzennym modułu testowego. Wyniki z zależności Piaseckiej, z tolerancją ±25%,
były zgodne z wynikami aktualnych badań eksperymentalnych dla 58% danych. Średni
błąd względny wyniósł około 23%.

Rys. 3. Porównanie otrzymanych danych eksperymentalnych z wybranymi zależnościami z
literatury, zaproponowanych przez Mikielewicza J., Kandlikara, Mikielewicza D. i innych oraz
Piasecką

Porównując wartości liczby Nusselta, wyznaczone przy wykorzystaniu równań
kryterialnych autorstwa Mikielewicza J., Kandlikara, Mikielewicza D. i innych oraz
Piaseckiej (Nuprog) z wynikami otrzymanymi na bazie własnych badań eksperymentalnych
w obszarze wrzenia przechłodzonego (Nueksp), najlepszą zgodność, a tym samym
najmniejszy błąd względny, otrzymano przy zastosowaniu zależności Mikielewicza J.
(15%).

5. PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono własne równanie kryterialne opisujące wymianę ciepła przy
wrzeniu podczas przepływu płynów chłodniczych przez minikanał o przekroju
prostokątnym. Sporządzono je przy wykorzystaniu bazy wyników eksperymentów,
przeprowadzonych w obszarze wrzenia przechłodzonego. W badaniach czynnikiem
roboczym były płyny chłodnicze niskowrzące (FC-72, HFE-649, HFE-7000, HFE-7100).
Stosowano zmienną orientację przestrzenną modułu pomiarowego (0º, 30º, 60º, 90º, 120º,
150º, 180º). Oprócz gładkiej powierzchni ściany grzejnej minikanału, w eksperymentach
wykorzystano powierzchnie rozwinięte różnymi metodami, w tym teksturowaną
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elektroerozyjnie i laserowo-wibracyjnie oraz porowatą, wytworzoną na bazie proszków
Fe poprzez spiekanie lub lutowanie. Wartości liczby Nusselta otrzymane z własnego
równania kryterialnego z tolerancją ±25%, okazały się zgodne z wynikami pomiarów dla
86% danych. Wyniki z własnych eksperymentów porównano z literaturą, stosując
równania kryterialne zaproponowane przez: Mikielewicza J., Kandlikara, Mikielewicza D.
i innych oraz Piasecką. Analizując wyniki stwierdzono, że najlepszą zgodność, a tym
samym najmniejszy błąd względny (15%), otrzymano przy zastosowaniu zależności
Mikielewicza J.
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ABSTRACT
Liquefied Natural Gas (LNG) is transported by the sea-ships with relatively low pressure
(0.13-0.14 MPa) and very low temperature (about 100 K) in cryo-containers. Liquid
phase, and the low temperature of the medium is connected with its high exergy. LNG
receives this exergy during the liquefaction and is related with energy consumption in this
process. When the LNG is evaporated in atmospheric regasifiers (what takes place in many
on-shore terminals as well as in local regasifier stations) the cryogenic exergy is totally
lost. fortunately, there are a lot of installations dedicated for exergy recovery during LNG
regasification. These are mainly used for the production of electricity, but there are also
rare examples of utilization of the LNG cryogenic exergy for other tasks, for example it is
utilized in the fruit lyophilization process. In the paper installations based on the Brayton
Cycle gas turbine are investigated
Keywords:
Liquefied Natural Gas, cryogenic exergy, Brayton cycle, gas turbine;
NOMENCLATURE
- electric power of turbine, kW
- electric power of the reference gas turbine (with the same main
system parameters), kW
- mass flow rate of LNG spent by turbine, kg/s
- chemical exergy of NG, kJ/kg
- mass flow rate of regasified LNG, kg/h
- LNG exergy change during regasification, kJ/kg

1. INTRODUCTION
The transport of gas in the form of liquefied LNG is an alternative to traditional
pipeline transport. Trade in liquefied LNG in 2013 remained stable, reaching 236.8 million
tonnes (in 2012 - 237.7 million tonnes) [1]. Qatar was by far the world's largest LNG
supplier, while Japan remains the dominant importer worldwide (37% of global imports).
The global nominal capacity of gas liquefaction installations in 2013 reached the level of

199

_____________________________________XXIV Zjazd Termodynamików 2020
290.7 million tonnes / year. The share of natural gas in global energy consumption is about
25%. Since 2000, a continuous increase in the share of LNG in meeting the demand for
natural gas has been observed. Currently, this share is estimated at about 10% [1].
Among European countries, Spain, the United Kingdom and France are the largest
importers. However, total LNG imports to Europe remain much smaller than in Japan.
New investments in the area of LNG unloading terminals are still planned, including the
Polish terminal in Świnoujście. The list of planned and construction terminals together
with the annual capacity is included in Table 1.
Table 1. LNG terminals [1]
Country

Terminal

Start year

Capacity
million tons/year

Spain

El Musel (Gijon)**

N/A

1,7

Spain

Bilbao (Expansion)

2014

3

India

Dahej LNG (Second Expansion Phase 1)

2014

2,5

Chile

Quintero LNG (Expansion)

2014

1

Chile

Mejillones LNG (Phase 2)

2014

1,5

Brazil

Guanabara LNG/Rio de Janeiro Expansion

2014

6

Singapore

Jurong Island LNG Phase 2

2014

2,5

Indonesia

Arun LNG

2014

3

Japan

Hibiki LNG

2014

3,5

Indonesia

Lampung LNG (OS)

2014

2

Japan

Naoetsu

2014

1,5

China

Hainan LNG

2014

2

Lithuania

Klaipeda LNG

2014

2,2

China

Qingdao

2014

3

India

Kochi LNG Phase 2

2015

2,5

France

Dunkirk LNG

2015

10

Japan

Hachinohe LNG

2015

1,5

Jordan

Jordan LNG (OS)

2015

4

Japan

Kushiro LNG

2015

0,5

Colombia

Pacific Rubiales LNG

2015

N/A

Korea

Samcheok

2015

6,8

Poland

Swinoujscie

2015

4
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China

Beihai, Guangxi LNG

2015

3

China

Shenzhen (Diefu)

2015

4

Japan

Hitachi

2016

N/A

Korea

Boryeong

2016

2

The review shows that the LNG sector will continue to grow quite dynamically. The
planned capacity of the Polish terminal in Świnoujście is about 4 million tons per year.
Assuming that this potential is used in a simple cryogenic power plant with parameters Nel
= 1000 kW with an LNG stream feeding the power plant 40 t/h and gas pressure sent to
the network at 30 bar, available cryogenic exergy of gas would generate about 100 GWh
of electricity per year. Accurate estimation of electricity production potential based on
engines using LNG cryogenic exergy requires detailed thermodynamic, ecological and
economic analyzes in the field of available energy technologies for the recovery of
cryogenic LNG exergy. Certainly, the use of these technologies leads to the following
beneficial effects:
- reduction of cumulative energy consumption of LNG gas imports,
- reduction of specific CO2 emissions charged for imported LNG,
- improving economic efficiency in the field of LNG imports.

1.1. Cryogenic power plant technologies
LNG is stored at a cryogenic temperature of -165 ° C and a pressure close to ambient
pressure. LNG acquisition is burdened with relatively high energy consumption in the
range of 1370 - 1485 kJ / kg [2]. Due to the low temperature, liquefied LNG gas is
characterized by relatively high physical cryogenic exergy. In the regasification process,
the potential of available exergy is estimated at about 400 kJ / kg [3,4]. An example of
determining cryogenic (temperature) exergy in [4] is shown in Figure 1.

Fig. 1. Temperature part of physical LNG exergy [4]

For those assumed in Fig. 1. parameters, the temperature part of the LNG exergy
(without taking into account the potential resulting from higher pressure) is at 425 kJ/kg,
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which is less than 1% of the chemical exergy of natural gas. However, given the large
volumes of LNG transhipped, physical exergy represents great potential for electricity
generation. In a conventional regasification process, this exergy is released into seawater
or another medium serving as an external heat source. Cryogenic exergy of liquefied LNG
gas can be used to drive the so-called cold engine or to cool condensers in conventional
power plants based on the Rankine cycle or to cool compressed air in gas turbine circuits.
Cryogenic exergy, in addition for production of electriity, can generally also be used for
the following purposes [3]:
1) in the process of liquefaction and air distribution,
2) in the food industry for storing and freezing food,
3) in the process of desalination of sea water,
4) in air-conditioning processes,
5) in industrial processes, e.g. petrochemicals.
In recent years [3-27], special emphasis has been placed on research in the field of
application of cryogenic exergy to drive cold engines or integration with engines powered
from high temperature sources. In particular, the following energy technologies are
considered as power plants powered by LNG exergy:
1) direct LNG expansion (open Rankine cycle) (DEX),
2) Rankine (RC) cycles,
3) Brayton cycles (BC) ,
4) combined (CC) cycles,
5) power plants based on the Kalina cycle (KC),
6) power plants based on Stirling engines.
Many examples of aforementioned systems utilizing the cold exergy of LNG have been
proposed analyzed and some also built and implemented in practice. Maertens already in
1986 refers to 14 cryogenic power plants working in Japan [5]. The plants reviewed by
him were of the Organic Rankine Cycle type. Qiang [6] proposed a hybrid system based
on an ORC bottomed with a direct NG expansion system. That is, the proposed cycle
consisted of a low-grade heat source driven, single expansion ORC, the condenser of
which was to be used to vaporize the LNG, before this gas being directed to another heat
exchanger using the same heat source, further to an expander and then to the gas consumer.
Kim [7] on the other hand proposed much simpler systems, utilizing a single ORC loop
with different fluids, using seawater at ambient conditions as the heat source and the
evaporating LNG as the heat sink. Griepentrog et al [9], have proposed systems using gas
turbine cycles utilizng the potential of cold exergy of LNG to increase efficiency and to
use those cycles in regasification (artykuł nieczytelny). Krey [10], proposed the use closed
cycle gas turbines for LNG evaporation. The scheme envisages the use of LNG as a
cooling fluid in the heat sink of the turbine. Different working fluids were considered. It
is also important to note that the system was estimated to have good efficiency at partial
loads. Arsalis et al have propsed the use of LNG in distributed energy regasification
systems [21]. They have proposed trigeneration systems based on different technologies
depending on the output, that is gas turbines, gas engines, steam turbines for the generation
of electricity, and further the use of absorption chillers working of the engine waste heat
as the means of cooling. Furthermore, the use of waste heat from power generations has
been proposed as the way of producing useful heat. The cold exergy of the LNG in the
systems they proposed could be utilized directly in the cooling networks or by cooling the
intake air for gas turbines. Hepbasli et al [22] have proposed and analysed a system using
a diesel-gas engine for an industrial estate zone in Turkey. They have provided a
conventional exergy analysis of such a system, which could be further extended if LNG
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were to be used. Zhang et al have proposed a system based on the supercritical carbon
dioxide cycle coupled with the utilization of LNG cold exergy and an organic Rankine
cycle utilizing the LNG as a working fluid, working as a heat sink for the SCO2. [23]. The
authors have analysed the cycle using a conventional thermodynamic analysis.
Subramanian et al investigated the potential of using LNG regasification cold exergy in
cooling grids in Singapore [24]. The authors have proposed to use the recovered exergy in
commercial and residential applications, and a convention exergy analysis has been
performed in their work. Wang et al [25] have analysed a combined system utilizing LNG,
a Rankine cycle and a Brayton cycle and an ejector based cooling system. LNG has been
used as a heat sink to condense the steam of a Rankine cycle, cool the gas turbine intake
and then it would flow as fuel into the gas turbine combustion chamber. The authors have
provided a rudimentary exergy analysis. Kaneko et al [11], have proposed a mirror gas
turbine cycle, where the compressor is mirrored, working effectively as a vacuum pump,
pumping cooled air out of the system. This was proposed with LNG evaporation in mind,
and shown as both a standalone cycle or a bottoming component for LNG fired Brayton
plants. Mehrpooya and [26] had proposed a system integrating LNG, a steam turbine
power plant and fuel cells. This system was designed for gas liquefaction instead of
regasification, though it can provide some insights. The basis for the system is utilizing a
gas driven hybrid fuel-cell-steam-turbine plant and utilizing the waste heat for gas
refrigeration through an absorbtion chiller. Some of the electric power is also utilized. The
authors carry out a detailed exergy balance of the system. Kowalska and Pazdzior [27]
have proposed utilizing the cold exergy of LNG in microcogeneration and
microtrigeneration in the food industry. Also, the use of Stirling cycles for small scale
plants has been discussed by some authors, mainly such as Szczygieł, Buliński et al [1719]. Stirling cycles using LNG evaporation to cool down the heat sink have the added
advantage to conventional Stirling cycles due to the fact that the internal heat transfer
coefficients are higher at lower temperatures.
In the paper the solutions based on Brayton cycle are presented and discussed.

2. BRAYTON CYCLE POWER PLANTS UTILISING LNG
CRYOGENIC EXERGY
The Brayton cycle is a cycle of gas turbines, in the basic version it consists of two
adiabatic processes (compression and expansion) and two isobaric processes during which
heat is exchanged with the upper and lower heat sources. In a closed Brayton system, the
inert gas selected for the operating temperature range of the cycle (e.g. N 2, CO2, noble
gases, etc.) is a more expensive and less common solution in practice. In an open system
of a gas turbine, the upper heat source is a combustion chamber, in which most natural gas
is burned in compressed air, then the exhaust gas is directed to the turbine and further to
the environment. It is a cheaper solution and much more common in practice.
In the case of Brayton cycle, LNG cryogenic exergy (temperature part of LNG physical
exergy) can be recovered in three basic ways.

2.1. System with inlet air cooling
In an open gas turbine system, LNG can be used to cool the air directed to the
compressor and further to the combustion chamber (Fig. 2.1). In this way, the unit work
necessary to drive the compressor is reduced, so that the effective power and efficiency of
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the entire system increases. In the system shown in Fig. 2, part of the evaporated LNG is
directed to the combustion chamber of the gas turbine.
The presented system is characterized by high turbine power allowing evaporation of
the LNG stream. As a result, a relatively large stream of evaporated gas is consumed in
the turbine - as calculations have shown, the turbine's own needs reach up to 50% of the
evaporated gas. This is due to the low temperature of the cooled intake air. Such a system,
due to the low costs of turbine adaptation, can be used for an existing LNG powered
turbine. In this case, the modification will be replaced by replacing the atmospheric
regasifier with an intake air cooler. In other cases, this arrangement appears to be
economically unjustified.

Fig. 2. Turbine with inlet air cooling

2.2. System with inlet air and exhaust gasses cooling
Reduction of the amount of gas consumed for the needs of a regasification turbine can
be easily achieved by using the exhaust enthalpy leaving the turbine. These exhaust gases
have a high temperature at ambient pressure. Directing them to a regasifier results in a
reduction of the turbine power required to ensure full LNG evaporation, and, as a result,
the stream of gas consumed for the turbine's own needs is significantly reduced. The
amount of gas is reduced to several percent of the main LNG stream. The system is
presented in Figure 3. The regasifier is divided into two stages: in the first, cooling inlet
air, the LNG is heated to saturation, proper evaporation and overheating takes place in the
second stage.
Of course, such a system is not applicable to a turbine equipped with a heat
regeneration system.

204

Współczesne zagadnienia termodynamiki_______________________________

Fig. 3. Turbine with inlet air and exhaust gasses cooling

2.3.

Mirror compressor system

The low temperature of evaporated LNG allows a construction of a gas turbine system
characterized by a much more effective degree of utilization of cryogenic LNG exergy.
Such a system is, however, associated with greater interference in the construction of the
turbine, and thus associated with increased investment costs. Turbine operation strongly
depends on the exhaust pressure. Lowering this pressure increases the compression ratio
in the turbine without increasing the energy expenditure on the compressor drive. In
practice, the lowest natural pressure is used, i.e. ambient pressure.

Fig. 4. Mirror compressor turbine

The use of an additional pressure reducing compressor downstream of the turbine
would lengthen the thermodynamic processes chain and thus would be unjustified from
the point of view of the Second Law of Thermodynamics. However, this seemingly
unjustified procedure becomes effective when the exhaust gas stream cools down between
the turbine and the additional compressor. Cooling must, however, be carried out using
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natural or waste cold. The use of a chiller to cool exhaust gases would significantly reduce
exergy efficiency. In the turbine used for LNG regasification, the stream of cryogenic
exergy can be successfully used for cooling exhaust gases and thus to significantly
increase both the exergy efficiency of a gas turbine and for more efficient use of the exergy
of cold evaporated LNG. The discussed system is presented in Figure 4. The regasifier
was divided into three stages. In the first stage, the air flowing into the compressor is
cooled, in the second, the condensate from the exhaust gas is cooled, and in the third, the
main stream of exhaust gas directed to the additional compressor is cooled down.
Condensate is at a lower pressure than the ambient one, so a pump must be used to
discharge them to the surroundings. Energy expenditure on the pump drive is negligible.
By changing the compression ratio in the exhaust compressor, one can freely choose
the turbine outlet pressure - even values close to vacuum. As calculations have shown,
there is an optimum value for this pressure depending on the main turbine operating
parameters.

3.

RESULTS OF MULTIVARIANT ANALYSIS

In order to estimate the efficiency of the LNG cryogenic exergy utilization,
multivariant calculations of the presented system were performed. The commercial
package Ebsilon Pro was used for the calculations. The following assumptions were made
for the calculations:
• temperature at the turbine inlet
1200, 1300, 1400 oC
• inlet LNG temperature
-158 oC
• inlet LNG pressure
30 bar
• ambient air temperature
25 oC
• ambient pressure
1 bar
• LNG mass flow rate
1 kg/s
• compressors internal efficiency
0.86
• turbine internal efficiency
0.90
• electric generator efficiency
0.90
•

3.1. Efficiency of classic Brayton cycle
Before starting the actual calculations, the influence of the compression ratio on the
efficiency of the classic Brayton cycle at different working medium temperatures at the
turbine inlet was analyzed. This allowed determining the optimal compression ratio for
each temperature. Optimal values were later adopted when calculating the analyzed
systems. The impact of the compression ratio on the efficiency of a classic turbine is
presented in Figure 5.
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Fig. 5. The influence of the compression ratio on the classic Brayton turbine efficiency

3.2. System with inlet air cooling
As the computations showed, the fraction of LNG necessary to drive the turbine is very
high – it is almost half of the main LNG mass flow rate.
( 1)
The influence of the compressor inlet temperature (which results from the LNG
evaporation) on the turbine energy efficiency is shown in Figure 6.

Fig. 6. The influence of the compressor inlet air temperature on the energy efficiency of the
turbine's

3.3. System with inlet air and exhaust gasses cooling
The amount of the LNG spent for the turbine can be dramatically reduced, when the
turbine outlet gasses are also used for the LNG evaporation. The influence of inlet air
temperature on the energy efficiency of the turbine remains the same as shown in Figure
6, but the fraction of of LNG necessary to drive the turbine is more then ten times lower.
As computations showed, it is on the level of 3 %. Of course, such a system cannot be
used, when the regeneration of heat is employed within the turbine.
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3.4 Mirror compressor system
Due to the fact that the system with a mirror compressor allows for the most effective
use of LNG cryogenic exergy, it was given the most attention.
First of all, the influence of the compression ratio on the energy efficiency of the
system for the constant turbine outlet pressure was checked. The results of the calculations
are shown in Figure 7. As it can be noticed, the optimal compression ratio decreases
compared to the classic Brayton cycle.

Fig. 7. The influence of the compression ratio on the energy efficiency of the turbine

In the next step, it was checked how the turbine outlet pressure affects the energy
efficiency of the cycle. The results of the calculations are presented in Figure 8. As one
can see, this relationship is characterized by a clear optimum occurring in the range of low
absolute pressures - at the level of 0.1 bar. Further pressure reduction results in a sharp
decrease in efficiency. This can be explained by the increasing energy expenditure on the
mirror compressor.

Fig. 8. The influence of turbine outlet pressure on the energy efficiency of the turbine

The calculations were carried out at the optimal compression ratios shown in
Figure 7. However, the compression ratio affects the optimum outlet pressure in the
turbine. This relationship is presented in Figure 9. It can be seen that the optimum outlet
pressure increases with the compression ratio.
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Fig. 9. The influence of compression ration on optimal exhaust pressure

The next step was to estimate the exergy efficiency of the system. Exergy efficiency
is defined as the ratio of the turbine's electrical power and drving exergy, which is the sum
of chemical and cryogenic exergy supplied to the device:

(2)
where:

electric power of turbine, kW
mass flow rate of LNG spent by turbine, kg/s
chemical exergy of NG, kJ/kg
mass flow rate of regasified LNG, kg/h
LNG exergy change during regasification, kJ/kg

The influence of turbine outlet pressure on turbine exergy efficiency is shown in Figure
10. As in the case of energy efficiency, a clear optimum can be observed, which is in line
with expectations.

Fig. 10. The influence of turbine outlet pressure on the exergy efficiency of the turbine
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Exergy efficiency defined according to equation (2) does not show the level of LNG
cryogenic exergy utilization. Therefore, the so-called incremental efficiency, calculated in
relation to a classic Brayton turbine, operating under the same conditions, i.e. with the
same compression ratio and the same turbine inlet temperature was defined:

(3)
electric power of turbine, kW
electric power of the reference gas turbine (with the same main system
parameters), kW
mass flow rate of LNG regasified by turbine, kg/s
LNG exergy change during regasification, kJ/kg
The dependence of incremental exergy and turbine exhaust pressure is presented in
Figure 11. Here, too, there is a clear maximum. As one can see, the incremental exergy
efficiency reaches maximum values of 40%.

Fig. 11. The influence of turbine outlet pressure on the incremental exergy efficiency of the turbine

As the results of calculations show, the incremental energy efficiency slightly depends
on the temperature of the medium before the turbine. This could lead to the conclusion
that it is not worth raising this temperature. The increase of the temperature is associated
with an increase in investment costs. Therefore, it was checked how the increase of the
inlet temperature affects the unity power (related to 1 kg of regasified LNG) of turbine.
The results of these calculations are shown in Figure 12. It can be noticed, that increasing
the inlet temperature resuklts in unity power increment.
All presented calculations were related to 1 kg of regasified LNG. The electrical power
of the system can be easily scaled, because its dependence on the LNG regasified stream
is linear, as shown in Figure 13.
Lastly, it was checked how the temperature in front of the turbine affects the fraction
of the LNG mass stream taken for the turbine's own needs. The results of these calculations
are shown in Figure 14. As you can see, this fraction changes with the change of turbine
outlet pressure, however its dependence on the temperature in front of the turbine is
relatively weak. It follows that the temperature value before the turbine should be the result
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of an economic analysis taking into account the investment costs of the turbine and its
electric power.

Fig. 12. The influence of turbine outlet pressure on the unity electric power of the turbine's

Fig. 13. The influence of the LNG mass flow rate on the electric power of the turbine's

Fig. 14. The influence of turbine outlet pressure on LNG fraction spent on the turbine needs
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4.

FINAL REMARKS

In the paper the LNG cryogenic exergy recovery systems based on Brayton cycle are
presented and discussed. In particular, three systems are presented: the turbine with inlet
air cooling, the system with inlet air and flue gas cooling, and, finally, the system with
mirror compressor at the outlet. The influence of main work parameters on the turbine
work is presented.
As it results from the presented analysis, coupling the Brayton turbine with the LNG
regasification can results in significant increment of the turbines’ energy efficiency – even
up to almost 60%. What is also important, the adaptations of the commercial turbines is
possible. It results from the fact, that adaptations of the turbine for the regasification tasks
is not very deep – it can be done by adding some external devices (heat exchangers,
compressors) to the commercial devices. It can significantly reduce the investment costs
of adaptation.
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STRESZCZENIE
Temperatura zapłonu gazu jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących
paliwo. Powszechnie przyjętą teorią pozwalającą na określenie temperatury zapłonu jest
teoria termiczna, której podstawą jest analiza relacji między strumieniem ciepła
generowanego wskutek reakcji chemicznej a strumieniem strat ciepła do ścian naczynia.
W teorii tej jednak temperatura zapłonu nie jest jednoznaczną cechą paliwa, lecz
wielkością zależną od przyjętych założeń. W literaturze nie poświęca się wiele miejsca
analizie wpływu poszczególnych założeń modelu na otrzymywaną wartość temperatury
zapłonu. W niniejszym artykule autor przedstawił obliczenia temperatury zapłonu
analizując parametry wpływające na obliczoną wartość.

Słowa kluczowe: spalanie, temperatura zapłonu, teoria termiczna;

1. TEORIA TERMICZNA ZAPŁONU
1.1. Definicja temperatury zapłonu
Punktem wyjścia teorii termicznej zapłonu jest analiza zbiornika zawierającego
mieszankę palną paliwa i utleniacza. W mieszance takiej, zgodnie z równaniem
Arrheniusa w każdej temperaturze wyższej od 0 K zachodzi reakcja chemiczna. Ilość
ciepła generowanego wskutek zachodzenia reakcji 𝑄𝑅̇ może być wyrażona zależnością:

𝑄𝑅̇ ~ 𝑉𝐴𝑒𝑥𝑝 (

−𝐸
)
(𝑀𝑅)𝑇

(1)

gdzie 𝑉 oznacza objętość, A oraz E parametry szybkości reakcji, (MR) uniwersalną stałą
gazową, a 𝑇 temperaturę mieszanki. Gdyby zbiornik był idealnie zaizolowany cieplnie to
generacja ciepła prowadziłaby do wzrostu temperatury mieszanki, a wraz ze wzrostem
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temperatury mieszanki rosłaby szybkość generacji ciepła, czyli w zbiorniku
występowałoby dodatnie sprzężenie zwrotne prowadzące do szybkiego wzrostu
temperatury. Czyli innymi słowy w zaizolowanym cieplnie zbiorniku zawsze dojdzie do
zapłonu. W teorii termicznej analizuje się więc jeszcze drugi strumień ciepła
wynikającego z konwekcyjnego przekazywania ciepła od mieszanki do chłodniejszej
ścianki. Jeżeli przyjąć, że temperatura ścianki wynosi 𝑇𝑧 to strumień konwekcyjny może
być opisany równaniem:
(2)
𝑄𝑘̇ = 𝛼𝐹(𝑇 − 𝑇𝑧 )

Rys. 1. Zależność strumienia ciepła reakcji 𝑄𝑅̇ oraz ciepła konwekcji 𝑄𝑘̇ od temperatury mieszanki
palnej. Na osi odciętych zaznaczono trzy różne temperatury ścianek zbiornika 𝑇𝑧

Na rysunku Rys.1 przedstawiono obydwa strumienie jako funkcje temperatury
mieszanki dla trzech różnych temperatur ścianek. Jak można zauważyć w przypadku
najwyższej temperatury ścianki 𝑇𝑧1 w każdym przypadku strumień ciepła reakcji jest
wyższy od strumienia konwekcyjnego, co oznacza że nie jest możliwe osiągnięcie stanu
ustalonego. W przypadku najniższej temperatury 𝑇𝑧3 istnieje punkt, w którym strumień
ciepła generowanego wskutek reakcji jest równo strumieniowi ciepła traconego do ścian
zbiornika. Punkt ten odpowiada stanowi ustalonemu, a właściwie pseudo-ustalonemu bo
oczywiście wskutek reakcji zmienia się skład gazu w zbiorniku. Temperatura 𝑇𝑧2 obrazuje
stan graniczny – jest to najwyższa temperatura ścianki przy której jest jeszcze możliwa
równość dwóch analizowanych strumieni ciepła. Temperatura mieszanki odpowiadająca
stanowi granicznemu jest rozumiana jako temperatura samozapłonu mieszanki, a
temperatura ścian zbiornika jako temperatura zapłonu.

1.2. Analiza czynników wpływających na wartość temperatury zapłonu
Jak pokazano wcześniej temperatura zapłonu i samozapłonu są wielkościami
definiowanymi w oparciu o analizę dwóch strumieni ciepła. Na oba te strumienie
wpływają wielkości, które nie są cechami analizowanej mieszanki palnej. W
szczególności strumień ciepła reakcji zależy od objętości analizowanego zbiornika, a
strumień ciepła przekazywanego na drodze konwekcji zależy od powierzchni tego
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zbiornika oraz współczynnika wnikania ciepła. Wynika z tego, że temperatura zapłonu nie
jest jednoznaczną cechą danej mieszanki palnej. Tymczasem w literaturze spotkać można
dane pomiarowe uzyskane przy wykorzystaniu bardzo różnych stanowisk badawczych,
które nie różnią się między sobą zasadniczo, a zmierzone temperatury samozapłonu
mieszczą się w przedziale 500-600oC [1,2].

2. MODEL MATEMATYCZNY
2.1. Analizowany obiekt
W niniejszym artykule przedstawione zostaną rozważania dotyczące
temperatury zapłonu mieszaniny wodoru i suchego powietrza zamkniętej w
zbiorniku o stałej objętości. Założono że ściany naczynia mają stałą znana
temperaturę 𝑻𝒛 . Stały jest także współczynnik wnikania ciepła od mieszaniny do
ścian naczynia. Ponieważ zbiornik jest zamknięty masa w jego wnętrzu nie ulega
zmianie, a zatem:
𝑑𝑚
(3)
= 0
𝑑𝜏
Masa i-tego składnika mieszaniny zmienia się ze względu na reakcje chemiczną, co można
zapisać następująco:

𝑑 𝑚𝑖 𝑑(𝑚𝑔𝑖 )
𝑑𝑔𝑖
𝑑𝑚
=
=𝑚
+ 𝑔𝑖
= 𝑟𝑖̇ 𝑉
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝑑𝜏

(4)

przy czym 𝑔𝑖 oznacza udział masowy i-tego składnika, natomiast 𝑟𝑖̇ , kgm-3s-1 oznacza
źródło danej substancji wynikające z zachodzenia reakcji chemicznej (oczywiście źródło
może być źródłem ujemnym). Po przekształceniu otrzymuje się:

𝑑 𝑔𝑖 𝑟𝑖̇
=
𝑑𝜏
𝜌

(5)

Z kolei równanie bilansu energii zapisać można jako:

𝑑𝑈
= −𝛼𝐹(𝑇 − 𝑇𝑧 )
𝑑𝜏

(6)

Gdzie U oznacza całkowitą energię wewnętrzną mieszaniny, a F powierzchnię zbiornika.
Wprowadzając do powyższego zależność 𝑈 = 𝑚 ∑ 𝑔𝑖 𝑢𝑖 otrzymuje się:

𝑚 ∑ 𝑔𝑖

𝑑 𝑢𝑖
𝑑 𝑔𝑖
𝑑𝑚
+ 𝑚 ∑ 𝑢𝑖
+ ∑ 𝑔𝑖 𝑢𝑖
= −𝛼𝐹(𝑇 − 𝑇𝑧 )
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝑑𝑢

Uwzględniając dalej, że 𝑖 =
𝑑𝜏
niezmienna otrzymuje się:

𝑑𝑢𝑖 𝑑𝑇
𝑑𝑇 𝑑𝜏

= 𝑐𝑣,𝑖

𝑑𝑇
𝑑𝜏

(7)

oraz pamiętając, że masa sumaryczna jest

𝑑 𝑔𝑖
𝑑𝑇 −𝛼𝐹(𝑇 − 𝑇𝑧 ) − 𝑚 ∑ 𝑢𝑖 𝑑 𝜏
=
𝑑𝜏
𝑚 ∑ 𝑔𝑖 𝑐𝑣,𝑖

(8)

Ostatnie z równań, określające zmiany ciśnienia w czasie, wynika z równania stanu
gazów, które może być zapisane jako:
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𝑝 = 𝜌𝑅𝑇

(9)

które po zróżniczkowaniu, przy uwzględnieniu stałej wartości gęstości zapisać można
jako:

𝑑𝑝
𝑑𝑇
𝑑𝑔𝑖
= 𝜌 ( ∑ 𝑔𝑖 𝑅𝑖 + 𝑇 ∑ 𝑅𝑖
)
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝑑𝜏

(10)

Równania (5), (8) oraz (10) tworzą układ równań różniczkowych (11):

𝑑 𝑔𝑖 𝑟𝑖̇
=
𝑑𝜏
𝜌

{

𝑑 𝑔𝑖
𝑑𝑇 −𝛼𝐹(𝑇 − 𝑇𝑧 ) − 𝑚 ∑ 𝑢𝑖 𝑑 𝜏
=
𝑑𝜏
𝑚 ∑ 𝑔𝑖 𝑐𝑣,𝑖
𝑑𝑝
𝑑𝑇
𝑑𝑔𝑖
= 𝜌 ( ∑ 𝑔𝑖 𝑅𝑖 + 𝑇 ∑ 𝑅𝑖
)
𝑑𝜏
𝑑𝜏
𝑑𝜏

(11)

przy czym oczywiście równań typu pierwszego jest tyle ile różnych związków
chemicznych w reagującym układzie. Rozwiązaniem układu są funkcje określające
temperaturę, skład i ciśnienie mieszaniny w czasie. Układ ten jest oczywiście układem
równań różniczkowych sztywnych, którego efektywne rozwiązanie wymaga specjalnych
algorytmów numerycznych. Dla celów niniejszego artykuły wykorzystano podprogram z
darmowej biblioteki Netlib [3].
Analizując układ równań (11) można stwierdzić, że wielkościami zależnymi od geometrii
analizowanego obiektu jest iloczyn współczynnika wnikania ciepła i powierzchni
wymiany ciepła 𝛼𝐹 oraz masa mieszanki 𝑚. Pozostałe wielkości dla zdefiniowanej
mieszanki palnej są niezależne od geometrii obiektu.

2.2. Analizowany obiekt
Jak wspomniano wcześniej do obliczeń przyjęto mieszaninę wodoru i powietrza
suchego. Przyjęto także mechanizm spalania wodoru według [4] w którym to
mechanizmie występuje 9 związków i rodników chemicznych wchodzących ze sobą w 19
różnych reakcji. Przyjęto także, że analizowane naczynie jest kulą, a początkowa
temperatura i ciśnienie wynoszą odpowiednio 273 K i 100 000 Pa. Założenia te pozwoliły
wyliczyć gęstość reagującej mieszaniny oraz powierzchnię wymiany ciepła. Założono
ponadto, że temperatura ścianek naczynia jest stała, a współczynnik wnikania ciepła jest
znany i ma stałą wartość. Mieszanka nagrzewa się równomiernie w całej objętości. Do
obliczeń przyjęto dwie objętości kuli równe 1 dcm3 oraz 2 dcm3 oraz dwa współczynniki
wnikania ciepła równe =10 Wm-2 K-1 oraz =100 Wm-2 K-1.

3. WYNIKI OBLICZEŃ I WNIOSKI
3.1. Określenie temperatury zapłonu
Na rysunku Rys.2 przedstawiono wyniki obliczeń temperatury mieszanki w funkcji
czasu dla dwóch różnych temperatur ścian naczynia, przy czym dla zwiększenia
czytelności rysunku na wykresie przedstawiony jest stosunek temperatury mieszanki do
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temperatury ścianki. Początkowy szybko wzrost temperatury to oczywiście efekt
konwekcyjnego nagrzewania się mieszanki od gorącej ścianki naczynia. W obszarze tym
reakcje chemiczne praktycznie nie przebiegają. Jak można zauważyć w przypadku
temperatury ścianki 480oC w analizowanym czasie 120 sekund obserwuje się pewien
niewielki przyrost temperatury wynikający z powolnego utleniania, jednak nie występuje
w tym przypadku gwałtowny przyrost temperatury związany z reakcją spalania. W
przypadku temperatury ścianki 485oC po około 70 sekundach następuje gwałtowny wzrost
temperatury mieszanki co należy interpretować jako zapłon. W przypadku jeszcze wyższej
temperatury ścianki równej 500oC przebieg jest podobny, jednak gwałtowny wzrost
temperatury ścianki występuje już po około 30 sekundach od początku procesu. Prowadzi
to do wniosku, że oprócz wymienionych wcześniej wartości związanych z geometrią
analizowanego obiektu również czas prowadzenia eksperymentu ma wpływ na wyliczoną
wartość temperatury zapłonu. W analizowanym przykładzie gdyby za kryterium końca
obliczeń przyjęto 60 sekund to temperatura zapłonu byłaby wyższa niż 485 oC, a w
przypadku kryterium 120 sekund – niższa.
4
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t=485oC
t=500oC

3

2

1
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Rys. 2. Stosunek temperatury mieszanki do temperatury ścianki jako funkcja czasu dla trzech
różnych temperatur ścianek. Stosunek nadmiaru powietrza równy 1.1

Przy okazji warto zwrócić uwagę na obliczone wartości ciśnienia w analizowanym
zbiorniku, przedstawione na rysunku Rys.3. Wartość ciśnienia końcowego w przypadku
przereagowanej mieszaniny jest niższa niż w przypadku braku zapłonu. Wynika to z
kontrakcji molowej reakcji spalania wodoru.
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Rys. 3. Ciśnienie mieszanki odniesione do ciśnienia początkowego jako funkcja czasu. Stosunek
nadmiaru powietrza równy 1.1.

Na rysunku Rys.4 przedstawiono czas po jakim wystąpił zapłon jako funkcję temperatury
ścianek naczynia dla dwóch różnych objętości analizowanego obiektu i dwóch różnych
współczynników wnikania ciepła. Dla wszystkich przypadków obliczenia prowadzono dla
120 sekund procesu. Krzywe odpowiadające współczynnikowi wnikania ciepła 100 Wm 2 -1
K urywają się poniżej temperatury 540oC, gdyż w analizowanym czasie 120 sekund nie
zaobserwowano zapłonu. Analizowany proces można podzielić na dwa etapy. W
pierwszym reakcje chemiczne są pomijalnie wolne, a co za tym idzie zarówno wzrost
współczynnika wnikania ciepła jak i spadek objętości obiekty wpływają na skrócenie
czasu nagrzewania mieszanki. W drugim, który następuje już po nagrzaniu mieszanki,
reakcje chemiczne zaczynają odgrywać istotną rolę, a oba wspomniane wcześniej czynniki
wpływają na hamowanie reakcji chemicznych poprzez wychładzanie mieszanki. W
przypadku niskich temperatur ścianki, dominujący wpływ na czas całego procesu ma
wychładzanie, w efekcie czego czasy trwania procesu dla większych objętości i wyższych
współczynników wnikania ciepła są wyższe. Wraz ze wzrostem temperatury ścianki
szybkość reakcji chemicznych rośnie na tyle istotnie, że znaczenie wychładzania
mieszanki maleje.
Warto zauważyć także, że w stosunku do klasycznej teorii zapłonu termicznego
przedstawione obliczenia różnią się tym, że analizowany jest proces nagrzewania
mieszanki, a w jego trakcie zachodzą reakcje chemiczne. Szczególne znaczenie ma to w
przypadku długich czasów nagrzewania, kiedy mieszanka ma już temperaturę wyższą od
temperatury ścianek, a przebiegająca reakcja powoduje kontrakcję molową, co wpływa na
szybkość reakcji chemicznej. Analizowany więc tutaj proces jest bardziej podobny do
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warunków eksperymentalnych badania temperatury zapłonu mieszanki, kiedy to
mieszanka nagrzewana jest w zamkniętym naczyniu.
60

 s

V=1dcm3
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Rys. 4. Temperatura zapłonu w funkcji udziału molowego wodoru w mieszance z powietrzem dla
dwóch różnych współczynników wnikania ciepła. Współczynnik nadmiaru powietrza 1,1

3.2. Wnioski
Jak wskazano w artykule teoria termiczna zapłonu definiuje temperatury zapłonu jako
wielkość nie będąca jednoznaczną własnością mieszanki palnej, lecz jako wielkość
zależną od stanowiska, na którym jest wyznaczana. Można to uznać za wadę teorii, lecz
sama natura zapłonu leży we wzajemnej relacji strat ciepła i ciepła generowanego wskutek
reakcji chemicznej, a straty ciepła nierozerwalnie związane są z geometrią. W artykule
pokazano obliczenia parametrów mieszanki zamkniętej w zbiorniku o stałej objętości w
trakcie nagrzewania od gorących ścian. Pokazano, że samo wystąpienie zapłonu oraz czas
jego wystąpienia zależy w istotnym stopniu od współczynnika wnikania ciepła oraz od
wielkości analizowanego zbiornika z mieszanką. Wnioski te nie wnoszą zasadniczo nowej
wiedzy do teorii spalania. Jednak na podstawie analizy Rys.4 można wnioskować, że
stanowiska badawcze do określania temperatury zapłonu powinny się charakteryzować
możliwie wysokimi współczynnikami wnikania ciepła. Przy odpowiednio wysokim
współczynniku krzywa obrazująca czas wystąpienia zapłonu jako funkcje temperatury
wznosi się bardzo stromo, co wyznacza zakres temperatur, które można uznać za granicę
zapłonu. W analizowanym przypadku granica ta wypadałaby na poziomie 540oC.
Przedstawione równania matematyczne można wykorzystać także do określenia
zależności temperatury zapłonu od własności mieszanki takich jak na przykład stosunek
nadmiaru powietrza.
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ABSTRACT
In the calculation of heat exchangers with individual finned tubes or continuous fin heat
exchangers, i.e. plate-fin and tube heat exchangers (PFTHEs), it is necessary to determine
the efficiency of complex fins. Usually, these are circular or rectangular fins mounted on
circular, elliptical or oval tubes as well as flattened tubes. In case of PFTHEs, the
continuous fin is divided into virtual fins, which are rectangular for an inline pipe layout
or hexagonal for a staggered pipe arrangement. This paper presents a procedure based on
the finite element method (FEM) for determining the efficiency of fins of any shape placed
on tubes of any shape. Examples of calculating the efficiency of virtual fins in most
commonly used PFTHEs were presented. The accuracy of determining the efficiency of
complex shaped fins using approximated methods such as the equivalent round fin method
(Schmidt’s method) and the sector method were also assessed. The efficiency of a fin as a
function of heat transfer coefficient for four different, most common geometries in
PFTHEs was depicted. An example of determining the efficiency of a hexagonal fin using
various methods for air velocities measured at the exchanger inlet was presented.
Keywords:
Complex shaped fin, fin efficiency, approximate methods, air-cooled heat exchangers;
Nomenclature:Afin – surface area of fin, m2
Lex - extended length of fin, m
Lc – length of fin, m
w – wide of fin, m
rin – outer radius of the plain tube, m
a – mesh size, m
n – number of mesh elements, -
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Tb – temperature of fin base, °C
Tcz – ambient temperature, °C
Pl – longitudinal fin pitch, m
Pt – transversal fin pitch, m
δ – fin thickness, m
α - heat transfer coefficient, W/m2K
η – fin efficiency, -

1. INTRODUCTION
Fin efficiency is defined as a ratio of heat transferred through the real fin to the heat
flow rate transferred through the isothermal fin at the temperature of a fin’s base. In case
of simple geometrical fin it is possible to determine precise analytical formula for these
calculations [1]. However, for complex geometrical fin approximate formulas need to be
used, such as sector method [2-3], Schmidt method [4] or various numerical methods: the
finite element method (FEM) or finite volume method (FVM) [1]. Sector method is more
accurate than Schmidt method, however Schmidt method is less complicated. In current
software’s e.g. ANSYS CFX or ANSYS Fluent it is possible to determine fin average
temperature in steady state quite easily using FEM or FVM. Numerical methods can be
used to determine fin temperature distribution or fin efficiency for both simple and
complex fin geometries [1]. Several fin geometries have been analyzed so far [5].
In this paper, the comparison of several methods is presented: sector, Schmidt and
numerical (CFD) methods for standard geometrical fins (such as straight or round) and for
complex geometrical fins (rectangular, hexagonal, and elongated hexagonal). Mesh
independent study has been done for all cases of CFD simulations. Minimum temperature
on the fin end dependent on the number of elements was calculated (Fig. 2, 7, 12).
Subsequently, mesh element size has been selected with the assumption that next few
temperature values are at a constant level. CFD simulations were carried out for following
values: 0.0003m, 0.0002m, 0.00015m, 0.0001m and 0.00005m for all fin shapes. Each fin
surface area is similar for different geometries, therefore mesh elements are almost exactly
the same for various mesh sizes. This article presents following issues:
• analytical and numerical methods for simple fin geometries - straight and circular,
• approximate and numerical methods for complex fin geometries - rectangular and
hexagonal,
• numerical simulations for complex fin geometries - elongated hexagonal.

2. COMPARING CFD SOFTWARE RESULTS WITH EXACT
ANALYTICAL
AND APROXIMATE
SOLUTIONS
FOR
DETERMINING FIN EFFICIENCY
Straight and round fins have wide applications ,i.e., in electronic components,
ventilation systems [6], cooling towers [7], hot water systems [8]. Continuous plate fins
are commonly used as a part of fin and tube heat exchangers, which have several
applications ,i.e., in heating and cooling systems, power plants, car radiators etc.
General assumptions for fins of constant thickness have been established. Firstly heat
transfer between the front part of the fin and the air can be omitted. Secondly, heat transfer
on the top of the fin can be included in the calculations by increasing height of the fin
using formula Lex=Lc+δ/2. Moreover, heat transfer on the side surfaces can be omitted, if
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assumption w>>Lc (the fin is very thin) is fulfilled. Additionally, temperature difference
over the thickness of the fin can also be neglected. This paper is to present various methods
of determining the temperature field and the fin efficiency of most commonly used types
of fins, such as straight, round, imaginary rectangular and imaginary hexagonal.
Additionally, all of the presented methods have been applied for more complex
geometries. The efficiency of the fins was calculated for an uniform coefficient of heat
transfer on the fin surface using the following formula:
𝑇̄𝑓𝑖𝑛 −𝑇𝑐𝑧

(1)
𝑇𝑏 −𝑇𝑐𝑧
̄
The symbol 𝑇𝑓𝑖𝑛 means the average temperature of the fin surface at which heat exchange
with the environment occurs. Relative differences between various solutions have been
calculated as follows
𝜂𝐶𝐹𝐷 −𝜂𝑠𝑒𝑐 𝑡𝑜𝑟/𝑆𝑐ℎ𝑚𝑖𝑑𝑡
𝑒=
(2)
𝜂=

𝜂𝐶𝐹𝐷

However, in case of elongated hexagonal fin looks different:
𝑒=

𝜂𝐶𝐹𝐷(0.00005𝑚) −𝜂𝐶𝐹𝐷(0.0003𝑚−0.0001𝑚)
𝜂𝐶𝐹𝐷(0.00005𝑚)

(3)

Analytical methods for calculating a simple fin efficiency are fast and easy to use [3],
however CFD simulations have greater possibilities.

2.1. Simple straight, and round fin on a round tube
Straight and circular fins of constant thickness are depicted in Fig.1.
a)
b)

Fig. 1. Fins of regular geometry a) straight fin of constant thickness, b) circular fin of constant
thickness

a)

b)

Fig. 2. Minimum fin temperature (for heat transfer coefficient equal 25 W/m2K) as a function of
number n of mesh elements and element size a; a) straight fin, b) round fin
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The following data were used for the calculation: Tb = 100oC = 373.15K, Tcz = 0 oC,
and λ = 204 W/(mK). The values of the minimum temperature and fin efficiency obtained
by analytical method are very similar to those calculated by numerical method. Fig. 2
presents comparison of direct results. Both are presented in Fig. 3. We can observe that
results are very precise even for a mesh element of 0.0003m (1000 – 2000 mesh elements).
a)
b)

Fig. 3. Relative differences of fin efficiency between analytical method and CFD simulation for
several different mesh sizes as a function of heat transfer coefficient: a) straight fin, b) round fin

Fig. 3 presents the comparison of relative differences between analytical and CFD
simulation results for five different mesh sizes. Relative differences are smaller than 0.1%
for a mesh element ranging from 0.0003 m to 0.00005 m (1000 – 70,000 mesh elements).
The results are very similar, even for the biggest mesh element which is 0.0003 m (1000
– 2000 mesh elements). It can be observed that the precision rises with the number of mesh
elements (up to 70,000).

2.2. Complex rectangular and hexagonal - not equilateral fin on a round
tube

In the design and performance calculations of plate-fin and tube heat exchangers
(PFTHEs), the continuous fin is divided into smaller imaginary fins attached to individual
pipes (Fig. 4).

a)

b)

c)

Fig. 4. Division of continuous fin into apparent fins; a) rectangular imaginary fin for the parallel
pipe arrangement, b) hexagonal imaginary fin for the staggered pipe arrangement, c)cross
section of fins a) and b)
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a)

b)

Fig. 5. Division of the imaginary fins in finite elements; a) symmetrical model of the rectangular
fin – division into 2 006 elements,
b) symmetrical model of the hexagonal fin – division into 1 492 elements

The division of fins into finite elements is illustrated in Figure 5. The effect of the
number of finite elements and their size on the minimum fin temperature is shown in Fig.6.
Already when dividing the fin into 2000 elements, the accuracy of the determination of
the fin efficiency and its minimum temperature is satisfactory. Both approximate methods,
sector and Schmidt’s methods give satisfactory results compared to the FEM (Finite
Element Method) (Fig. 7 and Fig. 8).

a)

b)

Fig. 6. Minimum fin temperature (for heat transfer coefficient; 25 W/(m2K)) as a function of
number and size of mesh elements; a) rectangular fin, b) not equilateral hexagonal fin

The comparison relative differences of a fin efficiency between approximate method
and CFD simulation for five different mesh sizes is presented in Fig. 7 and Fig. 8. Relative
difference is smaller than –3.25% for sector method (Fig. 7) and less than 3.4% for
Schmidt’s method (Fig. 8) for mesh elements from 0.0003 m to 0.00005 m (1000 – 60,000
mesh elements). The results obtained by both methods are very similar even for the biggest
mesh elements 0.0003m (1000 – 2000 mesh elements). It can be observed that the
precision rises with the number of mesh elements (up to 60,000 elements for a mesh
element of 0.00005 m)
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a)

b)

Fig. 7. Relative differences of fin efficiency between approximate sector method and CFD
simulation for several different mesh sizes as a function of heat on heat transfer coefficient;
a) rectangular fin, b) not equilateral hexagonal fin

a)

b)

Fig. 8. Relative differences of fin efficiency between approximate Schmidt’s method and CFD
simulation for several different mesh sizes as a function of heat transfer coefficient; a) rectangular
fin, b) not equilateral hexagonal fin

2.3. Complex elongated hexagonal fin on a flat tube
The method proposed in the article to calculate the fin temperature distribution and its
efficiency may be applied to fins of any shape attached to pipes of any shape of cross
section. The application of CFD modelling for determination of fin efficiency on flattened
pipes, which cannot be calculated by sector or Schmidt’s method is presented.
a)

b)

c)

Fig. 9. Plate finned tube heat exchanger made of flattened pipes with staggered pipe arrangement;
a) elongated hexagonal imaginary fin for the inline pipe arrangement analyzed in [9], b) crosssection of fin, c) symmetrical model of the fin – division into 1 156 elements
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Continuous fins can have different geometries from simple to really complex (Fig. 9)
[9]. There are no analytical methods to calculate such fins exactly. Approximate methods
are precise, but often only for a particular range of the heat transfer coefficient α. However,
they are becoming more and more accurate [10]. All above examples for straight, round,
rectangular, hexagonal fins presented that CFD simulation is a very precise and reliable
method.
The simulation was validated by performing it independently on several types of
meshes with different mesh element size. The minimum temperature on the fin surface as
a function of the number of elements was calculated (Fig. 10a). Minimum fin temperature
was established as 370.81 K while the fin base temperature was 373.15 K.
a)

b)

Fig. 10. Effects of finite element size and number of finite elements on minimum temperature and
efficiency of the fin attached to the flattened pipe; a) minimum fin temperature (for heat transfer
coefficient equal to 25 W/(m2K)) as a function of number of mesh elements, b) relative differences
of fin efficiency between several mesh element sizes and mesh element of 0.0005 m

Relative differences are less than 0.16% for mesh element size ranging from
0.0003 m to 0.00005 m (500 – 20,000 elements). The five results of independent
simulations showed slightly different results. Comparability of results is satisfactory and
is presented in Fig 10b.

3. CONCLUSIONS
The comparison of analytical, approximate and numerical (CFD) methods was
conducted in the paper. Presented examples demonstrated that CFD simulations are
reliable, however, fine element mesh, and suitable validation is needed. In comparison of
the various calculation methods, the heat transfer coefficient α varied between from 0 to
300 W/m2K. The following conclusions can be drawn from the analyses and calculations
carried out:
• relative difference between analytical and CFD simulation results is smaller than
0.1 % for 0 ≤ α ≤ 300 W/(m2K) and less than 0.03 % for 0 ≤ α ≤ 100 W/(m2K) for
mesh element size ranging from 0.003 m (10-50 elements) to 0.00005 m (10,000
– 60,000 elements),
• relative differences between approximate sector method and CFD method are less
than 3.8 % for rectangular and hexagonal fin,
• the highest value of relative differences between approximate sector method and
CFD method occurs at 200 W/(m2K) for rectangular fin and at 300 W/(m2K) for
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hexagonal fin for mesh element size ranging from 0.003 m (30-50 elements) to
0.0005 m (40,000 – 60,000 elements).
• relative differences between Schmidt method and CFD method are smaller than
3.4 % for rectangular fin and less than 4,0 % for 0 ≤ α ≤ 300 W/(m2K) for mesh
element size ranging from 0.003 m (30-50 elements) to 0.00005 m (40,000 –
60,000 elements),
• in the mesh independent study, a close relationship was noticed. For all
simulations that were carried out minimum temperature and constant fin
efficiency occur for the maximum mesh element size of 0.0002 - 0.0003 m (7001400 mesh elements). Stable values of the fin efficiency changed slightly for mesh
element size between 0.003 m – 0.0005 m (1400 – 60,000 mesh elements),
• it can be observed that relative difference doesn’t always increase with the heat
transfer coefficient α .
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ABSTRACT
Currently, most (90%) of the research regarding the subject of thermal diffusivity of solids
is conducted by means of the classic method proposed by Parker et al. (1961) as well as
mutations of this method. it includes, among others, an assumption that a surface source
of heat is formed by a laser radiation impulse on an extreme surface of heat of the
examined sample. For this reason, a temperature rise occurs only in a very thin nearsurface layer of its material, in relation to the negligible thickness of the sample. the
practical implementation of this assumption almost always is narrowed down to spraying
this surface with a thin layer of graphite. this type of coating is designed to maximize the
energy absorption of the radiation pulse and isolate the sample surface from the direct
impact of the pulse photons on the metal surface or the isolator. it seems that ignoring the
fact that the examined sample is still single-layer can lead to errors in measuring the
thermal diffusivity of metals up to 10%. the aim of this paper is to experimentally verify
the above thesis. the tests were carried out on samples of Inconel 600 alloy without coating
and with a sprayed layer of graphite. in the first case, the thermal diffusivity was tested
with a modified impulse method, which allows determining the thermal diffusivity of
metallic samples without coatings. in the second case, the results of thermal diffusivity
tests published by Blumm et al. were used (2005), which were carried out using the classic
method. it appears that the obtained results confirm the thesis.

Keywords:

Thermal diffusivity, Alloy600, Modified Pulse Method, MPM, Flash Method;
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1. INTRODUCTION
INCONEL® 600 alloy is a standard construction material for applications requiring
resistance to corrosion and heat. The alloy has also got excellent mechanical properties
and is a desirable combination of high strength and good machining. It is a non-magnetic
high-temperature alloy, whose main components are nickel, iron and chromium. The high
nickel content ensures resistance to corrosion by many organic and inorganic compounds.
It also leads to stress crack resistance of chloride ions. Chromium provides resistance to
sulphur compounds. It also ensures resistance to the conditions of oxidation at high
temperatures or in corrosive solutions. The alloy is not hardened by precipitation. The
curing and strengthening occur only in cold work. The versatility of Inconel 600 alloy has
led to its use in various applications, including temperatures ranging from cryogenic to
those above 1,095°C. An exception is the temperature range between 550 and 700 0C,
which is critical for this type of material and therefore should not be considered in crosschecks or calibration processes [1].
It is widely exploited in the chemical, energy, electronics and aviation industries. It is
used, among others, for the production of heaters, distillers, evaporators, retorts, muffles,
thyratrons, flow elements of combustion engines mounted behind combustion chambers.
A crucial thermo-physical quantity of the material of which a device element is made,
subjected to large and fast-changing thermal loads, which allows estimating the boundary
conditions of its safe operation, is its temperature characteristics of thermal diffusivity.
The value of thermal diffusivity of the material determines how quickly the temperature
in the element equalizes. Thus, it also determines the values and changes of thermal
stresses occurring in the material. Over the last few decades, many methods have been
developed to determine thermal diffusivity in solids. However, the impulse method turned
out to be the most effective and developing, as introduced by Parker et al [2]. It was
enriched with its new versions, taking into account other conditions, including more
complex ones, analyses and new technologies. A brief overview of impulse methods for
determining thermal diffusivity can be found in [3-12]. Since its introduction, the flash
technology has become a leading method for determining the thermal diffusivity of solids.
In case of Inconel-type alloys, there is a small number of papers with findings of thermal
diffusivity tests a(Ti) obtained by means of the impulse methods. Among others, Blumm
et al. [1] presented the results of Alloy 600 thermal diffusivity tests measured with the
flash method, developed by Parker, and using NETZSCH Model LFA 457 MicroFlash. In
the present study, the thermal diffusivity characteristics of Inconel 600 was tested by the
Modified Pulse Method (MPM). The findings were compared with the results obtained by
Blumm et al. [1]. An extensive description of the theoretical basis of the MPM method
and its applications in engineering materials research can be found in [13-17].

2. DESCRIPTION OF THE METHOD AND LABORATORY
STAND
The modified pulse method for the measurement of thermal diffusivity has been
precisely described in [13-16]. The determination of the thermal diffusivity by means of
the modified flash method is based on:
•

a theoretical determination of the temperature distribution inside the opaque and
adiabatic sample as well as the temperature difference between its two side
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•
•

surfaces after laser pulse shooting on its front surface. In this case, a onedimensional model approximating a real heat exchange in the „samplesurroundings” system is assumed;
recording of the transient temperature difference between the front and the rear
surface of the sample, as a result of a one-dimensional process of the temperature
equalization in the sample;
identification of the best fitting of the experimental results by a curve, obtained
as one from the several theoretical curves which will be solutions to the problem.
The optimization parameter is the thermal diffusivity. The value of the thermal
diffusivity corresponding to the best fitting is taken as the right one.

The temperature changes on the front Θ1 (𝑡) = Θ(0, 𝑡) and rear Θ2 (𝑡) = Θ(𝑙, 𝑡)
surfaces of the test sample and the difference ΔΘ(𝑡) of these temperatures:
𝑡

2
ΔΘ(t) = Θ1 (𝑡) − Θ2 (𝑡) = 4Θ∞ ∑∞
𝑛=1 𝑒𝑥𝑝 [(2𝑛 − 1) 𝜏]

(1)

are illustrated in Figure 1a). The same figure (Figure 1b) also shows how to determine the
characteristic time τ and thermal diffusivity 𝑎(𝑇) of the test sample. In order to determine
the thermal diffusivity a(T) from recordings of the appropriate part of the temperature
difference ΔΘ′(𝑡), the characteristic time should be obtained first [16].
a)

b)

Fig. 1. Principle of determining thermal diffusivity of the sample by means of the modified pulse
method: a) the temperature changes on the opposites surfaces of the sample; b) procedure of the
characteristic time and thermal diffusivity determination [16].

The schematic diagram of the test stand for simultaneous testing of temperature
differences between the sample's extreme surfaces and the temperature on its rear surface
is illustrated in Fig. 2. Measurements of changes in both temperatures were made with
thermocouples.

233

_____________________________________XXIV Zjazd Termodynamików 2020
a)

b)

Fig. 2. The idea of measuring temperature variations ΔΘ(t) and the temperature Θ2 (𝑡) on the rear
surface of the sample by means of thermocouples [14]: B, C - thermocouple wires Δ𝐸𝑡ℎ (t), 𝐸𝑡ℎ (t)
- thermoelectric voltages.

Next, the data after a logarithmic transformation are approximated within a certain
interval [𝑡1 , 𝑡2 ]. On the basis of the characteristic time 𝜏 and the thickness of the sample 𝑙,
the thermal diffusivity 𝑎 is calculated from:
(2)

𝑎 = 𝑙 2 /(𝜋 2 𝜏)

3. SAMPLE AND ITS PREPARATION FOR THE
INVESTIGATION
The data on the chemical composition, dimensions and density of the tested sample of
Alloy 600 are presented in Fig. 3 and Table 1.
Element

Wt %

AlK

00.29

00.61

SiK

00.86

01.73

TiK

00.17

00.20

CrK

15.58

16.96

FeK

08.25

08.36

NiK

74.85

72.15

Fig. 3. Chemical composition of the tested sample of Alloy600
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Table 1. The basic data concerning the examined Alloy600 sample

Alloy
Alloy600

D/l

Density

[mm]

[kg/m3]

12.0/2.0

8.38

Content, [wt %]
Fe
8.25

Ni

Cr

74.85 15.58

Mn

C

Al

Si

Ti

-

-

0.29

0.86

0.17

4. RESULTS
Using the test stand (Fig. 2), the heat diffusivity of Inconel 600 was examined. The
system of recording and processing measurement data together with the computer
software, which is its integral part, execute a semi-automatic recording of signals and their
final processing resulting in the desired, discrete value of thermal diffusivity 𝑎(𝑇𝑖 ). An
example of the documenting measurement data obtained [Test 80] in determining the
thermal diffusivity 𝑎(𝑇𝑖 ), modified with the pulse method, is shown in Fig. 4.

Fig. 4. Illustrative drawing: ⚫ Course of changes in the temperature difference ΔΘ(t) between the
extreme surfaces and the temperature change Θ2 (𝑡) on the rear surface of the examined sample;
⚫ and the method of determining the characteristic time 𝜏.

Following the procedure described above, a temperature range was determined in the
temperature interval to approximately 900 ℃ discrete thermal diffusivity values 𝑎(𝑇𝑖 ).
Three measurement series were carried out, resulting in temperature characteristics of
thermal diffusivity changes 𝑎(𝑇) of Inconel 600. They have been presented in Fig. 5.
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Fig. 5. The results of the authors’ own research on the thermal diffusivity of Inconel 600 alloy,
during the sample heating, together with the results published by Blumm at al. [1] and obtained
indirectly, from the dependence 𝑎 = 𝜆/(𝜌𝑐𝑝 ), based on MPDB [17]

5. SUMMARY
In the original heat exchange model developed by Parker and used in his method of
determining thermal diffusivity, also called the classical method, the main assumptions
were adopted:
•

the radiation impulse, to which the frontal surface of one-dimensional and
adiabatic sample is exposed, with an equal density of the energy flux, is equally
absorbed by each fragment of the frontal surface of the sample under scrutiny;

•

the material of the test sample is opaque for the radiation wavelength, emitted by
the pulse laser;

•

the heat source is created by a laser pulse in the near-surface layer of the sample
material with thickness 𝑔where 𝑔 ≪ 𝑙, a 𝑙 is the sample thickness.

The above model and its assumptions are well-suited in the case of insulation materials
which are not transparent for laser radiation. However, in the case of metals and their
alloys there are problems of interpreting the findings.
Based on the classic heat exchange model (Parker model), a modified method for
determining thermal diffusivity was also developed. In the case of the Parker method, the
thermal diffusivity is determined by analysing the temperature change curve Θ2 (𝑡) on the
rear surface of the sample, treated as its response to an impulse function (laser) on its
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frontal surface. In the modified pulse method, the basis for determining the thermal
diffusivity of the sample material is the analysis of the curve of the temperature difference
change ΔΘ(𝑡) between extreme surfaces, after a laser shot at its front surface. An
undoubted advantage of the last method is the elimination of external disturbances of the
measurement signal, as opposed to the Parker method.
By analysing the curves of simultaneous changes in temperature difference ΔΘ(𝑡)
between the extreme sample surfaces and the temperature variation at the back of the
sample Θ2 (𝑡), during the determination of thermal diffusivity of Inconel 600 modified by
the impulse method, it was found that
in all cases, in the interval of temperature changes from ambient to
approximately 650 0C, the thermal diffusivity values of Inconel 600, determined
by Blumm at al. [1], on samples whose front surface was sprayed with a layer
of graphite, had lower values 𝑎(𝑇𝑖 ) than those obtained with the modified pulse
method during subsequent heatings of one and the same sample (batch 1, 2 and
3);
• after each heating, the sample was cooled down to room temperature (without
any measurements). The sample heating and cooling for batch 1 was conducted
in vacuum. In batch 2, the sample was heated in vacuum to approximately 420
0
C, and during cooling, starting from 200 0C, it was done with air. After cooling
down to room temperature, it was found that its surface was covered with
a layer of oxides. In batch 3, the same sample (with a layer of oxides) was heated
and cooled in vacuum;
• the changes in the thermal diffusivity of Inconel 600 in batch 3 of the
measurements, in the temperature range from room temperature to
approximately 720 0C were approximately linear in their nature and can be
described by the following dependence:
𝑎(𝑇) = (3.412 + 0.00319 ∙ 𝑇) ∙ 10−6 𝑚2 /𝑠
(3)
where - T=T0 is the temperature of thermostating during the subsequent, discrete
values 𝑎(𝑇𝑖 ) of the test sample in 0C;
• it appears that a decrease in the thermal diffusivity of the examined sample in
batch 3, in the temperature range from room temperature to approximately
500 0C, is caused by a layer of oxides which appeared on the surface of the
sample after its cooling in batch 2. Next, starting from 500 0C to approximately
600 0C, the results of batches 2 and 3 are almost identical. Above this
temperature, the oxide layer most probably degraded. The diffusivity values
𝑎(𝑇𝑖 ) also increased.
It seems that the anomaly occurring during the measurement of thermal diffusivity by
both methods, i.e. the classic method (Parker method) and the modified pulse method, is
caused by the graphite layers, sprayed up to 0.1 mm in thickness, on the sample's both
surfaces. In such a case, the sample should be treated as two-layer and it is necessary to
follow the procedure described in [18]. Then, using the similarity theory, the double-layer
sample is transformed into a single-layer one, made of Inconel, with an equivalent
thickness 𝑙𝑧 and thermal diffusivity of Inconel 600. This results in an increased sample
thickness when using the Parker method:
•

𝑎𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡 0.5

𝑙𝑧 = 𝑙𝐼𝑛𝑐 + 𝑙𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡 (
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𝑎𝐼𝑛𝑐

)

(4)
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i.e. with the same half time 𝑡0.5 , the thermal diffusivity of 𝑎 = 1.368 𝑙𝑧2 /(𝜋 2 𝑡0.5 ) the
sample is usually higher. For example, if you consider the temperature 𝑇𝑖 = 350 ℃ and
the result of the measurement of 𝑎(𝑇𝑖 ) by the MPM method is taken as exact, then the
error 𝛿 of the measurement of this quantity by the Parker method is equal (see Fig. 5):
𝑎𝐵𝑙𝑢𝑚𝑚
𝑙𝑧 2
0.3 ∙ 10−6
𝛿=
−1 =( ) −1≅ −
= − 0.064
𝑎𝑀𝑃𝑀
𝑙𝐼𝑛𝑐
4.7 ∙ 10−6
and the increment of sample thickness after transformation to Inconel 600 can be
calculated if 𝑙𝐼𝑛𝑐 , 𝑎𝑀𝑃𝑀 = 𝑎𝑀𝑃𝑀 and 𝑡0.5 are known.
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STRESZCZENIE
Miniaturyzacja widoczna jest w wielu gałęziach przemysłu, w tym: elektronice,
medycynie, przemyśle chemicznym oraz energetyce cieplnej i wielu innych. Dynamiczny
rozwój mini-urządzeń cieplnych wymagających chłodzenia przyczynił się w
konsekwencji do wzrostu znaczenia mini-wymienników ciepła. Na szczególną uwagę
zasługują wymienniki minikanałowe, w których dochodzi do intensyfikacji wymiany
ciepła na skutek zmniejszenia średnicy hydraulicznej kanałów, w odniesieniu do
wymienników z kanałami konwencjonalnymi. Wraz ze zmniejszeniem średnicy
hydraulicznej znacznie wzrasta współczynnik przejmowania ciepła oraz opory przepływu.
Pojawia się zatem realna potrzeba określania właściwości cieplno-przepływowych
wymienników minikanałowych, aby możliwe było uzyskanie wymaganej, wysokiej
wydajności cieplnej przy możliwie niewielkim spadku ciśnienia. Wiele wyników badań
przedstawionych w literaturze ma odniesienie w wąskim zakresie geometrii lub
obowiązuje w określonych warunkach przepływu. Konieczna jest zatem szczegółowa
analiza zagadnień towarzyszących wymianie ciepła podczas przepływu w mini-kanałach.
Celem niniejszej pracy była analiza literaturowa zagadnień wymiany ciepła i przepływów
w minikanałowych wymiennikach ciepła. Przedstawiono zagadnienia teoretyczne
dotyczące wymiany ciepła i oporów hydraulicznych w mini-kanałach oraz czynniki
wpływające na wymianę ciepła podczas przepływu jednofazowego. W szczególności
analizowano metody wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła. Na podstawie
wybranej literatury przedstawiono bieżący stan wiedzy w zakresie charakterystyk
cieplnych i przepływowych wymienników minikanałowych o różnych geometriach, z
wyróżnieniem wymienników o przekroju kwadratowym.
[------------]

Słowa kluczowe:

Wymiana ciepła, minikanały, opory przepływu, charakterystyki cieplne;
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1. WSTĘP
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój trendów ukierunkowanych na
zmniejszanie rozmiarów urządzeń, głównie elektronicznych, automatyki przemysłowej,
mechanicznych i wielu innych, co jest nieodłącznie powiązane z rozwojem szeroko
pojętej technologii informacyjnej. Szczególny nacisk położony jest na wytwarzanie
urządzeń wysoce zintegrowanych gwarantujących pełną użyteczność, trwałość,
funkcjonalność oraz wydajność i jakość wyrobu. Jednocześnie nie bez znaczenia
pozostaje fakt, że działanie każdego urządzenia technicznego związane jest z
generowaniem ciepła i koniecznością jego odprowadzania dla poprawnego,
bezawaryjnego działania układu oraz dla zapewnienia trwałości elementów, z których jest
wykonane. Aby spełnić wymagania użyteczno-jakościowe stawiane mini-urządzeniom
wymagającym chłodzenia, coraz większą uwagę poświęca się mini-wymiennikom ciepła,
których rola i zastosowanie wzrasta wraz z postępem miniaturyzacji w technice cieplnej.
Mini-wymienniki ciepła różnią się od klasycznych wymienników ciepła wymiarem
średnicy hydraulicznej [1]. Wielu autorów podejmowało próbę klasyfikacji wymienników
ciepła ze względu na wymiar średnicy hydraulicznej. W [2] Autorzy przyjęli graniczną
wartość średnicy hydraulicznej, poniżej której kanały klasyfikowane są jako minikanały,
wynoszącą 3 mm. Z kolei w [3] wartość ta została ustalona jako 6 mm. W literaturze
najczęściej jednak stosowana jest klasyfikacja zaprezentowana w [2]. Należy jednak
podkreślić, iż przedstawiona klasyfikacja została ustalona przy założeniu jednofazowego
przepływ płynu, gdyż w przepływach ze zmianą stanu skupienia należy uwzględnić szereg
innych aspektów kluczowych dla odróżnienia kanałów konwencjonalnych od mini- i
mikro-kanałów. Skutkiem zmniejszenia średnicy hydraulicznej jest wzrost objętościowej
gęstości mocy cieplnej wymiennika. W konsekwencji prowadzi to do intensyfikacji
wymiany ciepła, co jest zjawiskiem niezwykle korzystnym i pożądanym. Z drugiej strony
zmniejszenie średnicy hydraulicznej kanałów wpływa na wzrost oporów przepływu i strat
ciśnienia w wyniku tarcia, co często jest ograniczeniem w miniaturyzacji wymienników
ciepła. Kluczową kwestią na etapie projektowania wymienników minikanałowych jest
uzyskanie optymalnej zależności pomiędzy pożądaną intensyfikacją wymiany ciepła oraz
związaną z tym niekorzystną stratą ciśnienia. Dla jednofazowego przepływu płynu
szczegółowej analizy wymaga szereg aspektów konstrukcyjnych wymiennika, w tym:
geometria, długość i kształt kanałów i kolektorów wlotowych i wylotowych oraz
chropowatość powierzchni kanałów (szczególnie mikrokanałów) oraz parametry
eksploatacyjne czynników roboczych (temperatura, wydatek objętościowy, gęstość
właściwości termofizyczne).
Pierwsze badania eksperymentalne wymienników ciepła z mikro-kanałami
przeprowadzono w latach 80 XX wieku [1]. Tuckerman and Pease [4] jako pierwsi podjęli
próbę określenia wpływu redukcji średnicy hydraulicznej kanału na intensyfikację
wymiany ciepła poprzez zwiększenie współczynnika przejmowania ciepła przepływu
jednofazowego. Obiecujące wyniki przeprowadzonych badań stały się podstawą do
intensywnego rozwoju prac nad mikro-wymiennikami ciepła.
W odniesieniu do konwencjonalnych wymienników ciepła interpretacja zagadnień
cieplnych i przepływowych w miniskali przedstawia się odmiennie i wynika w głównej
mierze z występowania nowych zjawisk cieplnych, nieobserwowanych w wymiennikach
klasycznych. Z tego względu analiza wymiany ciepła i przepływu w minikanałach
wymaga uwzględnienia czynników, które w przypadku wymienników klasycznych mogły
zostać pominięte, w tym wpływ chropowatości powierzchni kanału, geometrii, kształtu i
ułożenia kanału wlotowego, wzdłużne przewodzenie ciepła w ściankach minikanałów i
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wiele innych. Analiza wymienników minikanałowych z zastosowaniem metod
obliczeniowych właściwych dla wymienników konwencjonalnych często prowadzi do
znacznych rozbieżności pomiędzy wynikami uzyskanymi eksperymentalnie, a
otrzymanych z zastosowaniem klasycznych teorii wymiany ciepła i przepływu w
kanałach. Zagadnieniom wymiany ciepła w minikanałowych wymiennikach ciepła
poświęcono wiele badań naukowych, zarówno oryginalnych naukowo, jak i
przeglądowych [1][5][6][7][8]. Podejmowane prace dotyczą w szczególności
wyznaczania charakterystyk cieplnych i przepływowych wymienników minikanałowych
o różnych geometriach (kanały okrągłe, kwadratowe, trójkątne itp.) [9] i kształtach
kanałów ( kanały proste, zakrzywione, sinusoidalne itp.) oraz kolektorów wlotowych i
wylotowych oraz z zastosowaniem różnych czynników roboczych i warunków przepływu
(przepływy jedno- lub dwufazowe). Badania prowadzano zarówno na drodze
eksperymentalnej, numerycznej, jak i analitycznej. Różnorodność wyników badań
dostępnych w literaturze w tematyce wymiany ciepła i przepływu w minikanałach oraz
często znaczna rozbieżność i brak ujednolicenia warunków pomiarów oraz przyjętych
założeń obliczeniowych prowadzi do znacznych trudności lub niemożliwości porównania
bądź znalezienia analogii pomiędzy wynikami badań poszczególnych autorów. Ponadto,
pomimo podejmowania wielu prac w tematyce minikanałowych wymienników ciepła,
wciąż istnieje szereg zagadnień wymagających bardziej szczegółowej analizy oraz
pojawia się realna potrzeba uzyskania komplementarnej wiedzy w zakresie charakterystyk
cieplnych i przepływowych w kanałach o małych wymiarach i zróżnicowanym kształcie.
Celem niniejszej pracy był przegląd literaturowy obejmujący zagadnienia wymiany
ciepła i przepływów jednofazowych w minikanałach oraz przedstawienie bieżącego stanu
wiedzy w tym zakresie. Przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z wymianą
ciepła i przepływem w kanałach o małych średnicach hydraulicznych oraz omówiono
czynniki istotnie wpływające na zjawiska cieplno-przepływowe w miniskali. W
kontekście zagadnień cieplnych w minikanałach szczególną uwagę poświęcono
dostępnym metodom wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła, w tym przede
wszystkim metodzie Wilsona. W końcowej części artykułu omówione zagadnienia
podsumowano.

2. WYMIANA CIEPŁA I PRZEPŁYWY JEDNOFAZOWE W
MINIKANAŁACH
Analiza wymiany ciepła w miniskali jest zagadnieniem bardzo złożonym, a
wyznaczenie charakterystyk cieplnych w minikanałach jest często bardzo trudne [10].
Podstawową kwestią w zakresie wymiany ciepła i przepływu w kanałach o małych
średnicach hydraulicznych jest weryfikacja możliwości zastosowania teorii i równań
właściwych dla kanałów o standardowych wymiarach [11]. Analiza literaturowa w tym
aspekcie przedstawia się dwojako. Na podstawie części opublikowanych wyników badań
można stwierdzić, że opis zjawisk cieplnych i przepływowych właściwy dla kanałów
klasycznych można z powodzeniem zastosować do analizy wymiany ciepła i przepływu
w minikanałach. Z kolei w przypadku części opublikowanych badań stwierdzono
występowanie zbyt dużych błędów i rozbieżności w wyniku zastosowania klasycznych
teorii dotyczących wymiany ciepła i przepływu w kanałach. W literaturze można znaleźć
wiele artykułów przeglądowych dotyczących zagadnień wymiany ciepła podczas
przepływu jednofazowego w mini- i mikrokanałach [6][7][8][10]. Autorzy zwracają
uwagę na istotne różnice związane z opisem zjawisk cieplnych i przepływowych w
miniskali w stosunku do kanałów o klasycznych rozmiarach. Wśród czynników, które
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należy wziąć pod uwagę przy analizie wymiany ciepła w minikanałach, można wymienić
[12]:
•
•
•
•
•

efekty wlotowe (długość rozbiegu hydraulicznego i termicznego),
temperaturowa zależność właściwości fizycznych płynów,
efekty rozrzedzenia (w przypadku gazów),
chropowatość powierzchni kanału,
dyssypacja energii mechanicznej.

W związku z tym konieczne jest sprawdzenie warunków występowania wymienionych
zjawisk i ich ewentualne uwzględnienie lub pominięcie w dalszych obliczeniach
cieplnych.
Jednofazowy przepływ płynu w mikro- i mini-wymiennikach ciepła ma charakter
prawie wyłącznie laminarny. Badania w zakresie wymiany ciepła podczas przepływu w
minikanałach mają na celu ukazanie wpływu zmniejszenia średnicy hydraulicznej oraz
parametrów geometrycznych kanałów na intensyfikację wymiany ciepła oraz związanie z
tym straty ciśnienia i opory przepływu.
W ujęciu literaturowym zagadnienia wymiany ciepła podczas jednofazowego
przepływu płynu w minikanałach o przekroju kwadratowym były wielokrotnie
podejmowane. Wielu autorów wyznaczało parametry cieplne i przepływowe na drodze
eksperymentalnej [13] oraz numerycznej [14] lub z użyciem obydwu metod jednocześnie.
Peng i inni [13] przeprowadzili badania eksperymentalne charakterystyk
przepływowych w kwadratowych minikanałach o średnicach hydraulicznych w zakresie
0,133-0,367 mm i różnych współczynnikach kształtu w celu określenia krytycznej liczby
Reynoldsa. Wykazano, że przepływ przejściowy pojawia się przy znacznie niższych
wartościach liczby Reynoldsa i przejście to jest w znacznym stopniu zależne od średnicy
hydraulicznej. W [14] przeprowadzono badania numeryczne wymiany ciepła podczas
laminarnego, nie w pełni rozwiniętego termicznie przepływu w kwadratowych
mikrokanałach o różnych współczynnikach kształtu dla określonych warunków
brzegowych. Na podstawie przeprowadzonych symulacji zaproponowano korelację na
liczbę Nusselta w obszarze przepływu nie w pełni rozwiniętego termicznie. Harms i inni
[15] badali doświadczalnie charakterystyki cieplne i przepływowe dwóch konfiguracji
mikrokanałów przy jednofazowym przepływie wody. Badania eksperymentalne
współczynnika przejmowania ciepła oraz współczynnika oporu przepływu czynnika
chłodniczego w kwadratowych minikanałach o średnicy hydraulicznej 2,01 mm
przedstawiono w [16] i [17]. Wykazano, że charakterystyki cieplne i przepływowe
otrzymane w badanych minikanałach są zbliżone do tych dla kanałów konwencjonalnych.
W zakresie liczby Reynoldsa 500-7000 współczynnik oporu przepływu oraz
współczynnik przejmowania ciepła można z powodzeniem wyznaczyć za pomocą
korelacji właściwych dla kanałów klasycznych. Uzyskane wyniki porównano z
wartościami literaturowymi dla kanałów konwencjonalnych. W [17] zwrócono również
uwagę na dokładność pomiarów oraz ich wpływ na wyniki eksperymentalne w
minikanałach. Sprawdzenie możliwości zastosowania korelacji właściwych dla kanałów
konwencjonalnych dotyczących wymiany ciepła w przepływie jednofazowym w
kwadratowych minikanałach podjęto w [18]. Badania przeprowadzono na drodze
doświadczalnej podczas jednofazowego przepływu wody przez kwadratowe minikanały o
średnicach hydraulicznych od 318 do 903µm i w zakresie liczby Reynoldsa od 300 do
3500. Przeprowadzone badania numeryczne okazały się być zgodne z wynikami
eksperymentalnymi, co pozwoliło stwierdzić, iż dla ustalonych w badaniach warunków
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początkowych i brzegowych charakterystyki cieplne w minikanałach mogą być uzyskane
za pomocą metod właściwych dla kanałów klasycznych. Dang i inni [19] przeprowadzili
badania eksperymentalne i numeryczne dwóch minikanałowych wymienników ciepła z
kanałami kwadratowymi, otrzymując dobrą zgodność wyników z obydwu metod. W [20]
Autorzy przedstawili wpływ lokalizacji kolektora wlotowego, średnicy hydraulicznej i
innych parametrów geometrycznych na wymianę ciepła i przepływ w minikanałach. Z
kolei w [21] porównano eksperymentalnie i numerycznie wymienniki ciepła z mini- i
mikro-kanałami pod względem wymiany ciepła i spadków ciśnienia. García-Hernando i
inni [22] przeprowadzili badania eksperymentalne wymiany ciepła dwóch wymienników
ciepła z kwadratowymi mikrokanałami, na podstawie których stwierdzono możliwość
zastosowania równań opisujących wymianę ciepła i przepływ w klasycznych kanałach do
mikrokanałów.

3. METODY OKREŚLANIA WSPÓŁCZYNNIKA
PRZEJMOWANIA CIEPŁA W MINIKANAŁACH
Z punktu widzenia konwekcyjnej wymiany ciepła w minikanałowych wymiennikach
ciepła, najistotniejszym parametrem jest współczynnik przejmowania ciepła, związany z
bezwymiarową liczbą Nusselta. Współczynnik ten służy do określenia wymiany ciepła
pomiędzy ciałem stałym, a otaczającym płynem i można go wyznaczyć doświadczalnie z
prawa Newtona poprzez określenie różnicy temperatur pomiędzy ciałem stałym, a płynem
oraz gęstości strumienia ciepła. W praktyce bezpośrednie wyznaczenie wartości lokalnego
współczynnika przejmowania ciepła w wielu przypadkach jest niezwykle trudne i wynika
głównie z praktycznych trudności związanych realizacją pomiaru temperatury ścianki lub
temperatury płynu, czy gęstości strumienia ciepła. Jest to szczególnie problematyczne w
wymiennikach minikanałowych, gdzie często wprowadzenie dodatkowego czujnika
wewnątrz kanału jest wręcz niemożliwe [23]. Istotny jest również fakt, że nawet jeśli
pomiary eksperymentalne w minikanałach są możliwe do zrealizowania, to mogą być
obarczone zbyt dużymi błędami pomiarowymi.
Istnieją zatem alternatywne, dokładne metody określania współczynnika
przejmowania ciepła, których przegląd przedstawiono w [24]. Ogólnie metody pomiaru
współczynnika przejmowania ciepła można podzielić na metody bezpośrednie i pośrednie.
W odróżnieniu od metod bezpośrednich, metody pośrednie opierają się na opracowaniu w
pierwszej kolejności modelu matematycznego wymiany ciepła właściwego dla
analizowanego układu oraz na wykonaniu dalszych pomiarów eksperymentalnych.
Zgodnie z [24], wśród metod pośrednich służących do określania współczynnika
przejmowania ciepła można wymienić:
•
•
•

metody nieustalone,
metodę Wilsona i jej modyfikacje,
metodę analogii wymiany ciepła i masy.

Na szczególną uwagę zasługuje metoda Wilsona, która należy do grupy metod
statystycznych. Jest ona z powodzeniem wykorzystywana do określania współczynnika
przejmowania ciepła w konwencjonalnych wymiennikach ciepła, a poprzez modyfikacje
metody możliwa jest analiza cieplno-przepływowa minikanałowych wymienników ciepła.
Podstawową zaletą metody Wilsona, w stosunku do pozostałych metod pomiarowych, jest
to, że bezpośredni pomiar temperatury ścianki nie jest konieczny. Istota pomiaru polega
na wykonaniu serii pomiarów eksperymentalnych badanego wymiennika ciepła i
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następnie określeniu jego całkowitego oporu cieplnego. Mierzonymi parametrami są
temperatury wlotowe i wylotowe oraz natężenia przepływu czynników roboczych.
Podczas pomiarów natężenie przepływu jednego czynnika utrzymuje się na stałym
poziomie podczas gdy prędkość przepływu drugiego czynnika ulega zmianie, a następnie
kolejność ta jest odwracana. Zakłada się, że całkowity opór cieplny złożony jest z oporu
cieplnego przejmowania ciepła po obydwu stronach wymiennika oraz z oporu
przewodzenia ciepła przez materiał wymiennika. Przyjmuje się również znaną postać
korelacji opisującą liczbę Nusselta, właściwą dla przyjętych warunków przepływu i
wymiany ciepła, natomiast nieznane współczynniki występujące w tych korelacjach
wyznacza się statystycznie. Metoda Wilsona w klasycznej postaci opiera się na
uproszczonym założeniu stałości oporu cieplnego jednego z płynów oraz, że zależność
opisująca współczynnik przejmowania ciepła dla drugiego płynu, będąca funkcją
prędkości przepływu w odpowiedniej potędze, również jest znana [25][26].
Wyznaczanie charakterystyk cieplnych i przepływowych różnych rodzajów
wymienników ciepła za pomocą metody Wilsona jest zagadnieniem szeroko omawianym
w literaturze. Fernando i inni [27] wykorzystali metodę Wilsona do określenia
współczynników przejmowania ciepła w obszarze laminarnym i przejściowym przepływu
płynu w minikanałowym wymienniku ciepła, otrzymując zadowalające wyniki. Z kolei w
[28] przedstawiono charakterystyki cieplno-przepływowe minikanałowego wymiennika
ciepła wykorzystywanego w obiegu ORC, wyznaczone za pomocą zmodyfikowanej
metody Wilsona. Otrzymane charakterystyki z powodzeniem zweryfikowano
eksperymentalnie.

4. PODSUMOWANIE
Wymienniki ciepła z minikanałami są obecnie coraz powszechniej wykorzystywane w
szeroko pojętej technice cieplnej z uwagi na coraz bardziej dynamiczny wzrost urządzeń
o małych wymiarach wymagających odbioru ciepła. Zmniejszenie średnicy hydraulicznej
kanałów wymiennika prowadzi do intensyfikacji wymiany ciepła oraz do wzrostu oporów
przepływu, w związku z czym procesy cieplno-przepływowe zachodzące w miniskali
wymagają indywidualnej analizy w zależności od rozpatrywanego układu, geometrii
wymiennika oraz wielu innych czynników. Z uwagi na tzw. Efekty skalowania, w
przypadku analizy cieplno-przepływowej wymienników z minikanałami konieczne jest
uwzględnienie szeregu czynników, które w przypadku wymienników o
konwencjonalnych wymiarach są pomijane. Z tego również względu możliwość
zastosowania w miniskali równań i opisu zjawisk cieplnych i przepływowych właściwych
w skali makro musi być poddana szczegółowej analizie. Wśród najistotniejszych
parametrów cieplnych wymienników minikanałowych jest współczynnik przejmowania
ciepła, którego bezpośrednie określenie w wielu przypadkach nie jest oczywiste.
Praktyczne trudności związane z doświadczalnym pomiarem temperatury wewnątrz
minikanałów były przyczyną powstania innych metod służących do określania
współczynnika przejmowania ciepła. Wśród tych metod wyróżnia się metoda Wilsona,
należąca do grupy metod statystycznych. W klasycznej formie pozwala ona określić
charakterystyki cieplno-przepływowe gotowych wymienników ciepła o skomplikowanej
budowie bez konieczności pomiarów wewnątrz wymiennika. Metoda jest obecnie
poddawana modyfikacjom w celu rozszerzenia możliwości jej stosowania i jest z
powodzeniem wykorzystywana również do analizy konwekcyjnej wymiany ciepła w
minikanałowych wymiennikach ciepła. Biorąc pod uwagę liczne publikacje związane z
wykorzystaniem klasycznej oraz zmodyfikowanej metody Wilsona można stwierdzić, że
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jest to obiecująca, prosta i dokładna metoda służąca do analizy wymiany ciepła i
przepływu w wielu zagadnieniach cieplnych i może być z powodzeniem stosowana w
nowych, wyrafinowanych konstrukcjach wymienników ciepła. Celowe jest także łączenie
badań eksperymentalnych i numerycznych, dzięki czemu analiza cieplno-przepływowa
wymienników ciepła jest znacznie dokładniejsza.
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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych dla stałych
materiałów pędnych. Zaprojektowano i wykonano specjalne stanowisko testowe
do pomiaru ciśnienia w komorze spalania. W wyniku pierwszej fazy eksperymentów
uzyskano zależność szybkości spalania materiału pędnego w funkcji ciśnienia w komorze
spalania dla temperatury pokojowej. Zmiana średnicy przekroju krytycznego dyszy
wylotowej pozwoliła na zmianę ciśnienia pracy silnika pomiędzy poszczególnymi
eksperymentami, dzięki czemu uzyskano wartości ciśnień z interesującego autorów
zakresu. Badania przeprowadzono dla homogenicznego stałego materiału pędnego (nazwa
handlowa Bazalt 2A), w postaci cylindra z jednym otworem centralnym. W wyniku tych
badań uzyskano zależność liniowej prędkości palenia, która ma fundamentalne znaczenie
dla właściwego zaprojektowania silnika rakietowego. W drugiej części eksperymentów
autorzy zbadali również wpływ zastosowania kilku koncepcji układów inicjujących
zapłon materiału pędnego na dynamikę procesu spalania.

Słowa kluczowe:

Silnik rakietowy, stałe materiały pędne, regresja stałego materiału pędnego;

1. WPROWADZENIE
Do podstawowych parametrów opisujących stały materiał pędny zalicza się m.in.
impuls właściwy określający ilość energii zgromadzonej w materiale pędnym, która może
zostać użyta do napędu oraz prędkość spalania (regresja) stałego materiału pędnego [1].
Regresja jest równa prędkości przemieszczania się frontu płomienia w głąb fazy stałej,
prostopadle do palącej się powierzchni [2]. Wartość regresji w funkcji ciśnienia w
komorze spalania jest niezbędna do wyboru właściwego ciśnienia pracy silnika, co
bezpośrednio rzutuje na konstrukcję silnika, rozmiar komory spalania, czy wielkość dyszy
wylotowej (średnica przekroju krytycznego, czy długość części rozbieżnej dyszy). Zatem
znajomość wartości liniowej prędkości spalania stałego materiału pędnego ma kluczowe
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znaczenie dla poprawnego zaprojektowania silnika rakietowego. Szybkość spalania
stałego paliwa rakietowego może być określana przy zastosowaniu kilku różnych technik
pomiarowych.
Jedną z metod jest zastosowanie bomby Crawforda [3]. Polega ona na umieszczeniu
w próbce materiału pędnego, w dokładnie określonej odległości, dwóch przewodów
elektrycznych tworzących obwody czasomierza. Moment przepalenia się pierwszego z
nich stanowi sygnał rozpoczęcia pomiaru czasu spalania. Przepalenie drugiego przewodu
zatrzymuje pomiar. Na podstawie czasu palenia oraz odległości rozmieszczenia
przewodów można obliczyć szybkość spalania paliwa. Próbka umieszczana jest w
komorze pod stałym ciśnieniem i spala się tylko czołowo, pozostałe powierzchnie są
inhibitowane. Metoda była wielokrotnie modyfikowana [4] i stosowana [5].
Inną alternatywą jest zastosowanie metody ultradźwiękowej [6]. Pomiar szybkości
spalania w funkcji ciśnienia przeprowadzany jest dla próbki stałego paliwa, umieszczonej
w komorze o stałej objętości. W tym układzie, komorę spalania nazywa się zamkniętą
bombą [7]. Możliwe jest także wykorzystanie techniki mikrofalowej i porównywaniu
przesunięcia kąta fazowego mikrofal padających i odbitych od przemieszczającej się
powierzchni frontu płomienia [8]. Kolejną możliwość stanowi zastosowanie metody
rentgenowskiej radiografii w czasie rzeczywistym (RTR) [9], [10], [7]. Technika ta polega
na rejestracji położenia frontu płomienia w wyniku wykonania serii zdjęć rentgenowskich
podczas spalania ładunku materiału pędnego, umieszczonego w komorze spalania.
Jeszcze inną znaną techniką określania szybkości spalania materiału pędnego jest
pomiar pojemności plazmowej [11]. Metoda oparta jest na zmianie pojemności
elektrycznej oraz dodatkowo jest bezpośrednio związana z grubością materiału pędnego
pomiędzy dwoma elektrodami. Pierwsza elektroda znajduje się wzdłuż obudowy silnika
rakietowego, natomiast druga utworzona jest przez wysoko zjonizowane produkty
spalania. Pojemność wzrasta wraz ze spadkiem grubości izolacji, co w czasie
rzeczywistym informuje o grubości materiału.
Szybkość spalania stałego paliwa rakietowego w funkcji ciśnienia może być również
mierzona poprzez wykorzystanie akustycznego palnika pasmowego (ang. Acoustic Strand
Burner). Technika z około 94% dokładnością określa szybkość palenia
wieloskładnikowych materiałów pod wysokim ciśnieniem, została opisana przez
Caveny’ego et al. [12]. Metodę stosuje się do szybkich testów oceny lub kontroli jakości
przy produkcji wielkogabarytowych złożonych kompozytowych materiałów pędnych
[13].
Kolejną, dobrze znaną techniką pomiaru są optyczne metody rejestrujące
przemieszczanie się frontów płomienia w ładunkach stałych paliw rakietowych. Metoda
zakłada rejestrowanie procesu spalania szybką kamerą o wysokiej rozdzielczości obrazu
[14], wykorzystując okna obserwacyjne [15] wykonane w komorach spalania typu bomba
Crawforda lub w silnikach rakietowych. Metoda wymaga wypełnienia komory spalania
obojętną atmosferą gazową (zwykle azotową lub argonową) [16]. Jest to konieczne do
utrzymania stałego ciśnienia w komorze spalania i właściwego ukierunkowania
produktów spalania oraz uniknięcia osadzania się dymu na szybach obserwacyjnych.
Dzięki temu możliwe jest zarejestrowanie przejrzystego obrazu przemieszczającego się
frontu palenia [17].

248

Współczesne zagadnienia termodynamiki_______________________________

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE
2.1. Metodyka przeprowadzonych badań eksperymentalnych
W celu określenia zależności liniowej szybkości regresji, zastosowano metodę badań
opartą na zastosowaniu laboratoryjnego mikrosilnika rakietowego [18]. Metoda polega na
wykonaniu eksperymentalnego spalania materiału pędnego przy różnych ciśnieniach w
komorze spalania, w określonej temperaturze początkowej. Regulacja ciśnienia
panującego w komorze mikrosilnika dokonywana jest poprzez zmianę średnicy krytycznej
dyszy, która jest dobierana tak, aby uzyskać wartości ciśnień z interesującego nas zakresu
[2]. Podstawowymi parametrami służącymi do określenia wspomnianej zależności są:
grubość warstwy palnej materiału pędnego, czas jego spalania oraz ciśnienie w komorze
silnika. Zastosowana metoda wymaga znajomości przebiegu ciśnienia produktów spalania
w funkcji czasu spalania stałego materiału pędnego, w celu określenia czasu rozpoczęcia
i zakończenia procesu spalania. Zakłada się, iż za początek procesu spalania przyjmuje się
czas, któremu odpowiada 10% maksymalnej wartości ciśnienia (na krzywej wznoszącej),
natomiast koniec pracy silnika wyznaczany jest jako 10% wartości maksymalnej ciśnienia
na krzywej opadającej. Z kolei punkt odpowiadający końcowy spalania wyznaczany jest
w wyniku przecięcia krzywej ciśnienia przez dwusieczną kąta utworzonego przez styczne
odcinka krzywej ciśnienia obejmującego końcowy fragment odcinka plateau i
sąsiadującego z nim odcinka krzywej opadającej [19]. Graficzna interpretacja
zastosowanego podejścia definiowania kluczowych czasów pracy silnika rakietowego
została przedstawiona na Rys. 2.

Rys. 2. Definicja czasu pracy silnika i czasu spalania stałego paliwa rakietowego na podstawie
krzywej ciągu lub ciśnienia produktów spalania w silniku rakietowym
(opracowanie własne na podstawie: [20])

Wpływ ciśnienia w komorze silnika (𝑃𝑐 ) na liniową prędkość regresji (𝑟) można
przybliżyć za pomocą równania w funkcji potęgowej (w literaturze równanie zwane jako:
Saint Robert Law, Vieille’s Law [20] lub prawo palenia stałego materiału pędnego [21]).
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Równanie to ma postać:

𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑃𝑐𝑛

(1)

Parametry A i n nazywane są odpowiednio: współczynnikiem oraz wykładnikiem
funkcji szybkości regresji, a ich wartości są wyznaczane eksperymentalnie dla
referencyjnych wartości temperatury początkowej oraz danego zakresu ciśnień pracy
silnika. W badaniach wykorzystano homogeniczny materiał pędny o nazwie Bazalt 2A
(produkowany przez Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o w Jaśle).

2.2. Opis stanowiska pomiarowego
Projekt stanowiska pomiarowego powstał w oparciu o wytyczne standaryzujące
NATO, opracowane przez Organizację ds. Badań i Rozwoju Technologii (RTO –
Research and Technology Organization). Raport RTO-TR-43 [8] zawiera przegląd i opis
stanowisk badawczych oraz metod pomiaru szybkości spalania stałych materiałów
pędnych w silnikach rakietowych wykonanych w zmniejszonej skali.
Stanowisko zaprojektowano w sposób umożliwiający prowadzenie badań prędkości
palenia dla różnych ciśnień panujących w komorze spalania. Składa się ono z kilku sekcji:
komora właściwa; sekcja pomiaru ciśnienia w komorze spalania i zaworu bezpieczeństwa;
sekcja dyszy wylotowej wraz z membraną oraz sekcja inicjatora zapłonu.

Rys. 3. Laboratoryjne stanowisko mikrosilnika rakietowego: 1 – podstawa; 2 – uchwyt;
3 – korpus; 4 – komora spalania; 5 – nakrętka domykająca; 6 – port zaworu bezpieczeństwa;
7 – membrana bezpieczeństwa; 8 – zawór bezpieczeństwa; 9 – króciec pomiaru ciśnienia;
10 – wymienna dysza wylotowa; 11 – membrana dyszowa; 12 – docisk dyszy;
13 – nakrętka czołowa

Centralną część stanowiska stanowi korpus (3) zamocowany w uchwycie (2)
i umieszczana weń komora spalania (4) wraz z ziarnem materiału pędnego. Korpus
wyposażono w przyspawany króciec pomiaru ciśnienia (9) oraz zawór bezpieczeństwa
(8), w którym znajduje się membrana zabezpieczająca (7). W razie wystąpienia
nadmiernego ciśnienia produktów spalania w komorze membrana zostanie zniszczona i
możliwe będzie wypłyniecie nadmiaru gazów spalinowych przez dodatkowe otwory
wentylacyjne.
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Wymienna dysza wylotowa (10) montowana jest w przednim gnieździe korpusu,
dociskana za pomocą docisku (12) i dokręcana specjalną nakrętką (13). W części
rozbieżnej dyszy umieszczana jest również membrana (11), która ma za zadanie spełniać
funkcję zatyczki dyszowej. Zatyczka, w początkowej fazie procesu spalania utrzymuje
odpowiednio wysokie ciśnienia w komorze, tak aby mógł się w pełni rozwinąć proces
spalania. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia, zatyczka (membrana) ulega
zniszczeniu. Odpowiednie dobranie zatyczki pozwala na zmniejszenie czasu narastania
ciśnienia w komorze silnika, poprawiając charakterystyki zapłonowe, co z kolei ma
kluczowy wpływ na dalszy przebieg procesu spalania i osiągi silnika rakietowego.
Z drugiej strony korpus mikrosilnika zamykany jest przez sekcję inicjatora, którego
zadaniem jest zainicjowanie procesu spalania w możliwie jak najkrótszym czasie. Do
inicjowania zapłonu zastosowano spłonkę elektryczną oraz podsypkę prochu czarnego w
postaci sprasowanej pastylki, które są umieszczone w nakrętce domykającej (5) wkręcanej
następnie w korpus. Konstrukcja układu inicjującego zapłon zapewnia wyprowadzenie
przewodów elektrycznych na zewnątrz oraz stabilne umiejscowienie pastylki prochowej.
Stanowisko pomiarowe wyposażone jest w czujnik ciśnienia (Keller PAA-23,
o zakresie pomiarowym 0-400bar) połączony z komputerem poprzez kartę pomiarową
firmy National Instruments. Badana próbka materiału pędnego zapalana jest poprzez
układ inicjujący zapłon. Przebieg ciśnienia w komorze spalania w funkcji czasu
rejestrowany jest w dedykowanym programie akwizycji danych. W linii toru sygnału
elektrycznego, przekazywanego do spłonki, umieszczono urządzenie do pomiaru napięcia
i natężenia prądu zapłonowego, co pozwala na uzyskanie informacji o wielkości energii
użytej do inicjacji procesu spalania podczas każdego eksperymentu.

Rys. 4. Schemat układu pomiarowego: 1 – mikrosilnik; 2 – inicjator zapłonu; 3 – czujnik ciśnienia;
4 – zawór bezpieczeństwa; 5 – czujnik prądu; 6 – czujnik napięcia; 7 – przekaźnik SSR sterujący
pracą inicjatora; 8 – przycisk bezpieczeństwa; 9 – karta pomiarowa; 10 – komputer

2.3. Wyniki badań i opracowanie wyników
W przedstawianych eksperymentach zastosowano ziarno materiału pędnego w postaci
walca z jednym otworem centralnym, w którym żadna z powierzchni nie była
inhibitowana. We wszystkich przypadkach zastosowano membranę dyszową w postaci
folii polipropylenowej o grubości 100μm. Do inicjowania zapłonu użyto spłonki
elektrycznej produkowanej przez zakłady Nitroerg S.A. o prądzie bezpiecznym 200mA.
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Eksperymenty przeprowadzono dla 7 różnych średnic krytycznych dyszy wylotowej
(wykonano minimum po 3-4 powtórzenia dla każdej ze średnic dyszy wylotowej).

Rys. 5. Przykładowy przebieg ciśnienia w czasie dla dyszy o średnicy 2,9 mm.

Rys. 6. Zależność funkcyjna pomiędzy wartością szybkości spalania stałego materiału pędnego a
ciśnieniem w komorze spalania określona dla temperatury pokojowej. Punkty – dane
eksperymentalne; linia niebieska – krzywa określona na podstawie danych eksperymentalnych;
linia czerwona – krzywa określona na podstawie danych literaturowych [22].

Stosując podstawowe równanie prawa szybkości palenia stałego materiału pędnego w
postaci funkcji liniowej oraz potęgowej, porównano uzyskane wyniki szybkości regresji
przy wybranej referencyjnej wartości ciśnienia w komorze spalania. Obliczenia
przeprowadzono dla wartości ciśnienia w komorze spalania 140 bar.
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Tabela 6. Zestawienie wyników eksperymentalnych w zależności od postaci funkcji
aproksymującej, dla ciśnienia 𝑃𝑐 =140bar

Ogólna postać funkcji
aproksymującej
𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑃𝑐 + 𝐵
𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑃𝑐𝑛

Postać otrzymanej funkcji

𝑟 = 𝐴 ∙ √𝑃𝑐 + 𝐵

𝑟 = 1.967 ∙ √𝑃𝑐 − 4.926

𝑟 = 0.0833 ∙ 𝑃𝑐 + 6.555
𝑟 = 0.7848 ∙ 𝑃𝑐0.6376

Szybkość regresji
(mm/s)
18.2138
18.3286
18.3459

2.4. Podsumowanie i wnioski
Zaprojektowane i skonstruowane stanowisko laboratoryjne oraz zastosowana metoda
pomiarowa umożliwiają pośrednie wyznaczenie relacji pomiędzy prędkością spalania
stałego paliwa rakietowego a ciśnieniem panującym w komorze spalania. Na podstawie
uzyskanych wyników eksperymentalnych opracowano zależność funkcyjną między
wartością regresji a wartością ciśnienia pracy w komorze spalania dla temperatury
pokojowej (Rys. 6). Otrzymana krzywa odnosi się z dość dużą dokładnością do
uzyskanych danych eksperymentalnych (współczynnik R2 na poziomie 0.95). Porównano
ją również z danymi literaturowymi tego materiału pędnego.
Przeprowadzona analiza wyników pozwala na sformułowanie kilku wniosków:
• wyniki pomiarów szybkości regresji danego stałego paliwa rakietowego mogą
przyjmować nieco różne wartości w zależności od przyjętej metody definiowania
czasu palenia stałych paliw rakietowych;
• niepowtarzalność działania zastosowanej spłonki elektrycznej w układzie inicjującym
zapłon może istotnie wpływać na otrzymane wyniki eksperymentalne;
• każda konkretna partia produkcji materiału pędnego może mieć wpływ na
otrzymywane wyniki eksperymentalne, stąd nieznaczne różnice pomiędzy danymi
literaturowymi a uzyskanymi w eksperymentach.
W dalszych pracach zakłada się wykonanie kilkunastu eksperymentów przy danej
średnicy krytycznej dyszy wylotowej w celu zwiększenia dokładności pomiaru. W
kolejnym etapie badań planowane jest określenie wartości regresji dla różnych ciśnień
pracy silnika przy zmiennych temperaturach początkowych ziarna z zakresu -40°C ÷
+50°C. Pozwoli to na ocenę zmian wartości regresji w funkcji temperatury, która może
wystąpić w rzeczywistych warunkach eksploatacji zaprojektowanego silnika rakietowego.
Podziękowania
Opisane prace zostały sfinansowane ze środków: projekt przemysłowy 3/DC/2017 oraz
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STRESZCZENIE
Panel fotowoltaiczny w formie dachówki, zbudowany z monokrystalicznych ogniw
krzemowych, może tworzyć system solarny dla budownictwa, określany jako technologia
Building-Integrated Photovoltaic (BIPV). Ze względu na spadek sprawności elektrycznej
ogniw fotowoltaicznych wraz ze wzrostem temperatury pracy, poszukuje się metod ich
skutecznego chłodzenia. Pozyskane w ten sposób ciepło można dodatkowo wykorzystać
w innych procesach, np. dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego lub budownictwa
użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wyniki własnych badań z udziałem
fotowoltaicznej dachówki chłodzonej powietrzem, stanowiącej hybrydowy panel
fotowoltaiczny. Zaprezentowano stanowisko badawcze, wyposażone w symulator
promieniowania słonecznego, oraz metodykę prowadzenia badań eksperymentalnych.
Dokonano oceny wpływu warunków chłodzenia na temperaturę pracy dachówki oraz jej
parametry elektryczne. W zakresie badań cieplnych, oszacowano gęstość pozyskanego
strumienia ciepła, przy wydatkach objętościowych powietrza 1 i 4 m3/h, przepływającego
w kanałach o wysokości 25 oraz 51 mm. Chłodzenie panelu fotowoltaicznego skutkowało
maksymalnym wzrostem sprawności elektrycznej o 12,6%, a uzyskana całkowita
sprawność konwersji promieniowania przekroczyła 32%.

Słowa kluczowe:

dachówka fotowoltaiczna, odzysk ciepła, symulator promieniowania słonecznego,
badania eksperymentalne;

1. WPROWADZENIE
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązana do ciągłego
rozwijania technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii, a to z kolei ma
przyczynić się do skutecznego przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu.
Według założeń polityki energetycznej Polski do 2040 r., finalne zużycie energii brutto,
pochodzącej z odnawialnych źródeł, powinno wynieść odpowiednio 21-23% w 2030 roku
oraz około 28,5% w roku 2040 [1]. Duży nacisk kładzie się na rozwój energetyki
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słonecznej – według prognoz do 2040 roku, jej udział w produkcji energii elektrycznej
będzie rosnąć. Obecnie obserwuje się również wprowadzanie rozwiązań, które są
dostępne dla przeciętnego obywatela i pozwolą na wykorzystanie energii promieniowania
słonecznego do produkcji energii elektrycznej. Współczesne budownictwo coraz częściej
uwzględnia ten aspekt już na etapie projektowania nowych budynków, bazując na
technologii BIPV (building-integrated photovoltaic), wykorzystującej panele
fotowoltaiczne jako integralną część budynku (na przykład fragment dachu lub ścian).
Popularność zyskują również rozwiązania bazujące na wykorzystaniu dachówek
fotowoltaicznych, które są połączeniem dachówek tradycyjnych oraz panelu
fotowoltaicznego, generującego energię elektryczną [2]. Materiałem do produkcji ogniw
fotowoltaicznych, który jest najlepiej przebadany i zapewnia najwyższe sprawności
fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słonecznego (do 20%) [3], jest krzem
monokrystaliczny. Należy jednak zauważyć, że i w jego przypadku sprawność
wspomnianej konwersji spada wraz ze wzrostem temperatury pracy ogniw – na każdy
kelwin wzrostu temperatury spadek ten wynosi około 0,45% [4]. Aspekt ten jest bardzo
istotny i wciąż trwają badania, których efektem ma być obniżenie temperatury pracy
ogniw monokrystalicznych, co powinno przełożyć się na zminimalizowanie spadku ich
sprawności. Dodatkową zaletą takiego zabiegu jest możliwość wykorzystania
odzyskanego ciepła w innych celach, na przykład jako dolnego źródła powietrznej pompy
ciepła.
Jednym ze sposobów redukcji wysokiej temperatury na powierzchni paneli
fotowoltaicznych jest ich chłodzenie za pomocą przepływającego powietrza.
Zastosowanie powietrza jako medium chłodzącego jest korzystne ze względu na jego
ogólną dostępność, na przykład w miejscach o ograniczonym dostępie do wody, a także
podczas chłodzenia paneli umieszczonych na znacznych wysokościach (dachy
wieżowców itp.). Do chłodzenia paneli fotowoltaicznych można wykorzystać na przykład
powietrze stosowane w systemach wentylacyjnych, uzyskując tym samym wzrost
generowanej mocy oraz sprawności elektrycznej [5-7]. Dodatkowo, prowadzone są
badania eksperymentalne, które mają na celu określenie, jak zmiana parametrów
chłodzenia (wydatku masowego, czy prędkości w przepływie powietrza) oraz głębokości
kanału przepływowego, oddziałuje na jakość chłodzenia. Badania takie przeprowadzili
Bambrook i Sproul [8], wykazując, że wraz ze wzrostem masowego natężenia przepływu
powietrza chłodzącego tylną ścianę panelu fotowoltaicznego, zwiększa się sprawność
termiczna (od 28 do 55%) i elektryczna (z 10,6 do 12,2%) konwersji promieniowania
słonecznego. W innych badaniach wykazano, że zwiększenie głębokości kanału wpływa
niekorzystnie na warunki chłodzenia i sprawność termiczną, ale nie wpływa na zmianę
sprawności elektrycznej [9]. Kaiser i inni [10] również badali eksperymentalnie wpływ
zmiany prędkości (0,5  6 m/s) powietrza chłodzącego tylną ścianę panelu
fotowoltaicznego na generowaną w nim moc elektryczną. Przy najwyższych prędkościach
powietrza, autorzy uzyskali wzrost generowanej mocy o około 19%. Touafek i inni [11]
przebadali z kolei wpływ chłodzenia powietrznego na sprawność termiczną oraz
elektryczną panelu fotowoltaicznego, dodatkowo wyposażonego w metalowy absorber z
prostokątnymi żebrami. Zwiększając wydatek masowy przepływającego powietrza,
uzyskali oni wzrost sprawności termicznej do 80%, a także poprawę sprawności
elektrycznej w zakresie 810%.
Biorąc pod uwagę powyższe osiągnięcia w zakresie chłodzenia powietrzem paneli
fotowoltaicznych, w niniejszej pracy skupiono uwagę na weryfikacji eksperymentalnej
wpływu warunków chłodzenia tylnej ściany dachówki fotowoltaicznej na jej
charakterystyki elektryczne i termiczne. Analizom poddano zmianę głębokości kanału

256

Współczesne zagadnienia termodynamiki_______________________________
chłodzącego oraz objętościowego wydatku przepływającego powietrza. Zastosowany
system chłodzenia wraz z komercyjnie dostępną dachówką PV można w opinii autorów
zaklasyfikować do technologii hybrydowej PVT (photovoltaic-thermal).

2. STANOWISKO POMIAROWE
Badania wpływu warunków chłodzenia na parametry termiczno-elektryczne dachówki
fotowoltaicznej przeprowadzono na dedykowanym stanowisku pomiarowym (Rys. 1),
znajdującym się w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki
Gdańskiej. Składało się ono z dachówki fotowoltaicznej (dane techniczne dachówki
zawarto w tabeli 1), zbudowanej z 9 ogniw wykonanych z krzemu monokrystalicznego
[12], osadzonej w drewnianej obudowie, tworzącej kanał przepływowy powietrza
chłodzącego. W obudowie dodatkowo umieszczono przegrody, których zadaniem jest
kierunkowanie przepływu powietrza w taki sposób, aby chłodzenie objęło powierzchnię
całej dachówki. Drugim istotnym elementem stanowiska był symulator promieniowania
słonecznego, wyposażony w 20 lamp halogenowych o łącznej mocy 10 kW [13]. Zgodnie
z literaturą [14], światło halogenowe jest akceptowane jako zamiennik światła
naturalnego. Symulator umożliwia prowadzenie pomiarów w szerokim zakresie wartości
natężania promieniowania dzięki sterowaniu napięciem zasilania lamp. Natężenie
promieniowania było mierzone za pomocą solarymetru, który generował sygnał
napięciowy, skalowany następnie z udziałem stałej solarymetru (11,44·10−6 V/(W/m2)
według danych producenta) do wartości natężenia promieniowania. Odpowiedni wydatek
powietrza, jako chłodziwa fotodachówki, zapewniał w stanowisku wentylator
promieniowy.
a)

b)

Rys. 1. Główne elementy stanowiska pomiarowego: (a) schemat dachówki fotowoltaicznej
posadowionej w drewnianej skrzyni (czerwone punkty – miejsca pomiaru temperatury na
powierzchni dachówki PV), (b) schemat symulatora promieniowania słonecznego

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe parametry badanej dachówki fotowoltaicznej
wykonanej z krzemu monokrystalicznego [12]. W tabeli 2 zestawiono natomiast dane
dotyczące wykorzystanych urządzeń pomiarowych wraz z ich dokładnościami
pomiarowymi.
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Tab. 1. Parametry badanej dachówki fotowoltaicznej [12]

Cecha
Wymiary ogniwa
Wymiary dachówki
Grubość szkła
Temperatura pracy
Moc nominalna
Napięcie elektryczne pracy
Natężenie prądu pracy
Napięcie bez obciążenia
Prąd zwarcia

Wartość
156 x 156
540 x 540
3,2
-40 ÷ +80
35
4,5
7,8
4,9
8,2

Jednostka
mm
mm
mm
°C
W
V
A
V
A

Tab. 2. Urządzenia pomiarowe wraz z ich dokładnościami pomiarowymi

Mierzony parametr

Symbol

Temperatura powietrza
chłodzącego na wlocie i wylocie
obudowy
Napięcie elektryczne
Natężenie prądu
Wydatek objętościowy powietrza
Natężenia promieniowania

twl, twyl
U
I
𝑉̇
US

Nazwa urządzenia
TC typu T +
rejestrator Cropico3001
DT-830B
DT-830BUZ
Rol-164
Kipp & Zonen
CM6B

Dokładność
pomiarowa
±0.3 K
±0.1 V
±0.2 A
±0.1 m3/h
±40 W/m2

3. OBLICZENIA MATEMATYCZNE
Wpływ chłodzenia na charakterystyki elektryczne fotodachówki oceniano na
podstawie zmian maksymalnej mocy elektrycznej wygenerowanej w panelu (PMPP), a
także sprawności elektrycznej w punkcie mocy maksymalnej (ηMPP). Wielkości te są
kolejno zdefiniowane za pomocą równań (1) i (2):

𝑃𝑀𝑃𝑃 = 𝑈𝑀𝑃𝑃 · 𝐼𝑀𝑃𝑃

(1)

gdzie UMPP oznacza napięcie elektryczne w punkcie mocy maksymalnej, natomiast IMPP –
natężenie prądu elektrycznego w punkcie mocy maksymalnej;

𝜂𝑀𝑃𝑃 =

𝑃𝑀𝑃𝑃
𝐺·𝑆

(2)

gdzie G oznacza natężenie promieniowania słonecznego, a S jest powierzchnią aktywną
dachówki fotowoltaicznej (S = 0,22 m2 w analizowanym przypadku).
Parametrem wytypowanym do oceny uzysku cieplnego jest gęstość strumienia ciepła
(q) możliwego do odzyskania z 1 m2 tylnej ściany chłodzonej dachówki, przy zadanych
warunkach chłodzenia. Zapisano ją poniższym równaniem:
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𝑡

𝑞=

𝜌𝑝 · 𝑉̇ · 𝑐|𝑡𝑤𝑦𝑙
· (𝑡𝑤𝑦𝑙 − 𝑡𝑤𝑙 )
𝑤𝑙

(3)

𝑀

gdzie ρp oznacza gęstość powietrza, 𝑉̇ jest objętościowym wydatkiem w przepływie
powietrza, c – średnim ciepłem właściwym powietrza w granicach jego temperatury
wlotowej i wylotowej, natomiast M oznacza powierzchnię dachówki fotowoltaicznej (M =
0,29 m2 w analizowanym przypadku).
Sprawność termiczną procesu (ηt) wyznacza się z poniższej zależności:

𝜂𝑡 =

𝑞
𝐺

(4)

Dodatkowo, obliczano sprawność całkowitą (ηc) chłodzonej dachówki fotowoltaicznej
jako przykładu systemu PVT [15]:

𝜂𝑐 = 𝜂𝑀𝑃𝑃 + 𝜂𝑡

(5)

4. WYNIKI BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH
Badania eksperymentalne przeprowadzono dla trzech następujących przypadków:
praca dachówki PV bez chłodzenia, praca w warunkach chłodzenia tylnej ściany dachówki
PV powietrzem, które przepływało w kanale o wysokości odpowiednio 51 mm i 21 mm.
Zadane wartości natężenia promieniowania słonecznego wynosiły: 300, 450, 600, 750
oraz 900 W/m2. Podczas serii pomiarowych z chłodzeniem, objętościowe natężenie
przepływu powietrza wynosiło odpowiednio 1 lub 4 m3/h.

4.1. Parametry elektryczne badanej dachówki PV
Na rysunku 2 przedstawiono zmiany w generowanej przez dachówkę mocy
elektrycznej oraz sprawności tej generacji wraz ze zmianą natężenia promieniowania, przy
braku chłodzenia i w zadanych warunkach chłodzenia (wydatku powietrza i wysokości
kanału przepływowego). Moc elektryczna rośnie wraz ze wzrostem natężenia
promieniowania, co jest typowym zjawiskiem w ogniwach fotowoltaicznych. Dla panelu
chłodzonego, przebiegi charakterystyk są podobne. Wyraźnie widoczna jest natomiast
przewaga mocy generowanej w dachówce chłodzonej nad mocą dachówki niechłodzonej.
Największa różnica w mocach wyniosła 10,3%, a odnotowano ją przy natężeniu
promieniowania równym 900 W/m2 i przy chłodzeniu dachówki powietrzem
przepływającym z wydatkiem objętościowym 4 m 3/h w kanale o wysokości 25 mm.
Sprawność elektryczna badanej dachówki PV silnie zależy od generowanej przez nią
mocy i jak można zauważyć, zmienia się nieznacznie wraz ze zmianą warunków
chłodzenia. Obserwuje się natomiast wyższą sprawność dachówki chłodzonej –
odnotowany wzrost wynosi maksymalnie 12,6%, przy chłodzeniu powietrzem o wydatku
objętościowym 1 m3/h i przepływającym w kanale o wysokości 51 mm. Sprawność
elektryczna badanej dachówki zaczyna spadać przy natężeniu promieniowania
słonecznego przekraczającym 450 W/m2, co może wynikać z wysokiej temperatury jej
pracy.
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a)

b)

Rys. 2. Profile mocy elektrycznej (a) i sprawności elektrycznej (b) badanej dachówki w zależności
od natężenia promieniowania, przy zadanych warunkach chłodzenia

4.2. Parametry termiczne badanej dachówki PV
Jak już wspomniano w rozdziale 3, skuteczność chłodzenia badanej dachówki
fotowoltaicznej oceniano na podstawie obliczonej gęstości strumienia ciepła oraz
sprawności termicznej procesu odzysku ciepła (Rys. 3). Otrzymane wyniki wykazały, że
wraz ze wzrostem wartości wydatku objętościowego przepływającego powietrza, wartości
gęstości strumienia ciepła również wzrosły, a maksymalny przyrost wyniósł 314%
(G = 300 W/m2, H = 51 mm). Zastosowanie kanału o mniejszej wysokości (H = 25 mm)
sprzyja procesowi odzysku ciepła przy obydwu realizowanych wartościach wydatku
objętościowego powietrza. Przy tej wysokości kanału, maksymalną wartość gęstości
strumienia ciepła (około 194 W/m2) uzyskano w warunkach: G = 900 W/m2, 𝑉̇ = 4 m3/h.
Sprawność procesu odzysku ciepła również wzrastała wraz ze wzrostem wartości
objętościowego natężenia przepływu powietrza chłodzącego i wyniosła maksymalnie
27% (G = 300 W/m2, 𝑉̇ = 4 m3/h, H = 25 mm). Spadek sprawności dla wyższych wartości
natężenia promieniowania słonecznego wynikał ze zbyt małej wartości różnicy
temperatury między powietrzem, a powierzchnią tylnej ściany dachówki PV.
a)

b)

Rys. 3. Zmiany gęstości strumienia ciepła (a) i sprawności termicznej (b) badanej dachówki w
funkcji natężenia promieniowania słonecznego, przy zadanych warunkach chłodzenia
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4.3. Sprawność całkowita chłodzonej dachówki PV
Ostatnim etapem przeprowadzonych prac była analiza sprawności całkowitej
chłodzonej dachówki, jako przykładu systemu PVT. Na rysunku 4 przedstawiono profile
sprawności całkowitej w zależności od natężenia promieniowania słonecznego, przy
zadanych warunkach chłodzenia. Przebiegi charakterystyk są zbliżone do charakterystyk
opisujących sprawność termiczną, ponieważ to ona w znacznej mierze determinuje
wartość sprawności całkowitej (sprawność elektryczna zmieniała się w nieznacznym
zakresie). Maksymalna, odnotowana sprawność całkowita wyniosła 32,4% – uzyskano ją
przy natężeniu promieniowania G = 300 W/m2 i powietrzu płynącym z wydatkiem 𝑉̇ = 4
m3/h w kanale o wysokości H = 25 mm.

Rys. 4. Sprawność całkowita badanej dachówki w zależności od natężenia promieniowania
słonecznego, dla zadanych warunków chłodzenia

5. WNIOSKI KOŃCOWE
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dachówki
fotowoltaicznej z krzemu monokrystalicznego, która może tworzyć system solarny w
ramach technologii BIPV. Potwierdzono, że chłodzenie powietrzem ma pozytywny
wpływ na jej charakterystyki elektryczne. Pozwoliło ono na wygenerowanie mocy
elektrycznej wynoszącej maksymalnie 9,82 W, przy natężeniu promieniowania G = 900
W/m2 i w warunkach chłodzenia: 𝑉̇ = 4 m3/h, H = 25 mm. W tych samych warunkach
uzyskano też najwyższą gęstość strumienia ciepła (194 W/m 2). Zmniejszenie wysokości
kanału chłodzącego i zwiększenie objętościowego natężenia przepływu powietrza jako
chłodziwa, wpływa korzystnie na ilość odebranego ciepła, sprawność termiczną i
sprawność całkowitą.
Kolejne prace autorów będą poświęcone pasywnej intensyfikacji odzysku ciepła z
panelu, ze szczegółową weryfikacją charakterystyk cieplno-hydraulicznych. Planowane
są kolejne testy fotodachówki z wykorzystaniem symulatora światła, jak również testy w
warunkach naturalnych (promieniowania słonecznego), które pozwolą ocenić rzeczywisty
wpływ chłodzenia na charakterystyki elektryczne wytypowanej do badań fotodachówki.
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STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono nowe podejście do implementacji techniki strugowej w
wymiennikach cylindrycznych. Obiektem badań jest opatentowana konstrukcja
płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła z techniką strugową obecną w rurach pęku.
Generatorem strug są perforowane wkłady rurowe, w których średnica pojedynczego
otworu wynosi 1.3 mm. Dla poprawy kompaktowości tego wymiennika, perforowane
wkłady wykonano w technologii minikanałowej – ich średnica wewnętrzna wynosi 2 mm.
Omówiono budowę i zasadę działania wymiennika, przedstawiono stanowisko
pomiarowe do prowadzenia badań cieplno-przepływowych oraz omówiono wyniki
wstępnych badań konwekcji jednofazowej w układzie gaz-ciecz. Wyniki te posłużyły do
weryfikacji korelacji dostępnych w literaturze przedmiotu.

Słowa kluczowe:

intensyfikacja wymiany ciepła, technika strugowa, wymiennik płaszczowo-rurowy;

1. WSTĘP
Rosnące zainteresowanie energetyką rozproszoną oraz zagospodarowaniem źródeł
ciepła odpadowego implikuje liczne prace nad wysokosprawnymi systemami
energetycznymi małej skali. Interesujące staje się w szczególności zagospodarowanie
niskotemperaturowych źródeł ciepła, zarówno w celach grzewczych, jak i dla potrzeb
kogeneracji, np. z udziałem technologii ORC (Organic Rankine Cycle). W obydwu
przypadkach dąży się do wysokiej sprawności procesów transformacji lub konwersji
energii, co wiąże się z koniecznością podnoszenia efektywności urządzeń stosowanych w
obiegach. Odnosi się to również do wymienników ciepła, których konstrukcje projektuje
się dążąc do redukcji materiałochłonności i energochłonności podczas ich budowy i
eksploatacji.
Biorąc pod uwagę popularność wymienników płaszczowo-rurowych, które ze względu
na szereg zalet są szeroko stosowane w przemyśle i energetyce, pożądane są nowe sposoby
podnoszenia ich efektywności i dostosowania do odzysku ciepła z niskotemperaturowych
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źródeł gazowych. W układach gaz-ciecz, grzewcze niskotemperaturowe medium gazowe
zwykle przepływa w pęku rur, natomiast medium ogrzewane po stronie płaszcza. Celem
pasywnej intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciepła po stronie gazowej („słabszej”
stronie w przenikaniu ciepła), można stosować różnego rodzaju wkładki turbulizujące
przepływ, umiejscowione w pęku rur. W wymiennikach o budowie cylindrycznej można
również stosować perforowane wkłady rurowe służące do generowania strug płynu
uderzających w cylindryczną przegrodę wymiany ciepła. Skuteczność takiego
rozwiązania testowano w autorskiej konstrukcji wymiennika ciepła [1], prowadząc m.in.
badania nad konwekcją jednofazową w układzie gaz-ciecz [2].
W technice strugowej intensyfikację procesu wymiany ciepła zyskuje się dzięki
zerwaniu hydraulicznej i termicznej warstwy przyściennej na przegrodzie wymiany
ciepła, wskutek uderzenia odpowiednio nakierowanej strugi płynu. Skutkuje to redukcją
oporu cieplnego przy przegrodzie, a przez to wzrostem lokalnych wartości współczynnika
przejmowania ciepła. Należy podkreślić, że najwyższe wartości tego współczynnika
odnotowuje się w otoczeniu punktu stagnacji – obszarze uderzenia strugi o powierzchnię.
Szczegółowy opis obszarów, tworzących się kolejno podczas rozpływu strugi po
powierzchni płaskiej, można znaleźć w pozycji [3]. Na kształtowanie się tych obszarów i
współczynników przejmowania ciepła wpływają parametry takie jak: odległość względna
wylotu dyszy od powierzchni wymiany ciepła H/d (Gardon et al. [4]), temperatura
uformowanej strugi płynu (Uddin et al. [5]), chropowatość powierzchni oddziałującej ze
strugą (Zhou et al. [6]), kształt dysz (Yamane et al. [7]), ich geometria i rozstaw oraz liczba
Reynoldsa (Garimella et al. [8], Li et al. [9]). Na samo zjawisko uderzenia strugi istotnie
wpływa również kształt powierzchni wymiany ciepła, przy czym szczególne trudności w
matematycznym modelowaniu rozpływu płynu stanowią powierzchnie zakrzywione, w
tym cylindryczne [10].
Literatura przedmiotu zawiera przykłady aplikacji jedno- i wielostrugowych układów
do intensyfikacji procesu wymiany ciepła w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak
elektronika, lotnictwo, energetyka czy przemysł spożywczy. Niewiele jest z kolei
doniesień na temat ich wykorzystania w wymiennikach o budowie cylindrycznej, a w
szczególności płaszczowo-rurowych. Jak już wcześniej wspomniano, tego typu
konstrukcje są od kilku lat przedmiotem badań jednego z Autorów, prowadzonych
początkowo na modelowym wymienniku mikrostrugowym. Był on zbudowany z
koncentrycznie ułożonych rur i wyposażony w perforowane wkłady rurowe zarówno po
stronie grzewczej, jak i ogrzewanej wymiennika [1]. Charakterystyki cieplnoprzepływowe tego wymiennika sporządzono m.in. dla układu woda-woda, gdzie
temperaturę wody grzewczej zmieniano w zakresie 40-90°C, a temperatura wody
ogrzewanej na wlocie wymiennika wynosiła 8°C [11]. Wykazano w nich największe
przyrosty współczynnika przenikania ciepła przy najniższej różnicy temperatur między
czynnikami i w najniższych realizowanych zakresach liczby Reynoldsa, potwierdzając
zasadność stosowania techniki strugowej. Dodatkowo, wyniki badań porównawczych
pokazały, że cylindryczne wymienniki ciepła z techniką strugową mogą stanowić
alternatywę dla wymienników płytowych [11].
Analizę tego typu wymienników strugowych w układzie gaz-ciecz kontynuował Bajor
[12]. Wykazał on dwukrotnie wyższe wartości liczb Nusselta dla wymienników
strugowych w porównaniu z wymiennikiem referencyjnym (bez techniki strugowej).
Ponownie, najwyższy wzrost gęstości strumienia ciepła uzyskano przy najniższych
wartościach różnicy temperatury pomiędzy czynnikami grzewczym i ogrzewanym.
Odnotowane wyższe opory hydrauliczne dla wymienników strugowych były
rekompensowane lepszymi charakterystykami cieplnymi. Świadczył o tym wskaźnik
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efektywności intensyfikacji wymiany ciepła, definiowany ilorazem wartości liczb
Nusselta do względnej zmiany współczynnika tarcia. Przyjmował on wartości większe od
jedności.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań eksperymentalnych i
modelowania matematycznego charakterystyk cieplnych nowej konstrukcji płaszczoworurowego wymiennika ciepła z techniką strugową w rurach pęku [13]. W opinii autorów,
jest to konstrukcja odpowiednia do zastosowań w układzie gaz-ciecz, z przepływem gazu
w rurach pęku.

2. NOWATORSKI PŁASZCZOWO-RUROWY WYMIENNIK
CIEPŁA Z TECHNIKĄ STRUGOWĄ W RURACH PĘKU
Prezentowany wymiennik ciepła jest również konstrukcją opatentowaną [13]. W
rurach pęku wymiennika zastosowano cylindryczne, perforowane wkłady, których
zadaniem jest formowanie strug, promieniowo uderzających w cylindryczną przegrodę
wymiany ciepła. W związku z jednoczesną potrzebą zachowania stosunkowo dużej
powierzchni wymiany ciepła, w konstrukcji zastosowano dodatkowo technologię
minikanałową – średnica wewnętrzna rury perforowanej, wykonanej z blachy o grubości
1 mm, wynosi 2 mm, natomiast wewnętrzna średnica cylindrycznej przegrody wymiany
ciepła wynosi 6 mm. Pęk zawiera 26 rur o całkowitej powierzchni wymiany ciepła równej
0,152 m2. Całkowita długość wymiennika wynosi 396 mm, a średnica wewnętrzna
płaszcza 67 mm. Zewnętrzne wymiary urządzenia dobrano tak, by w przyszłości
umożliwić przeprowadzenie badań porównawczych z referencyjnym, pod względem
gabarytów, minikanałowym wymiennikiem płaszczowo-rurowym [14]. Widok
aksonometryczny prototypowego wymiennika i schemat ideowy generacji strug w
pojedynczym wkładzie rurowym pęku wymiennika przedstawiono na rysunku 1.
a)
b)
c)

Rys 1. Widoki aksonometryczne: a) konstrukcja płaszczowo-rurowego strugowego wymiennika
ciepła; b) pęk rur wraz z przegrodami; c) schemat generacji strug we wkładzie rurowym pęku

3. STANOWISKO EKSPERYMENTALNE
Wstępne badania eksperymentalne wymiennika w układzie powietrze-woda
przeprowadzono w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki
Gdańskiej. Schemat stanowiska laboratoryjnego przedstawiono na rysunku 2, zaznaczając
na nim charakterystyczne punkty pomiaru temperatury i ciśnienia czynników roboczych.
Czynnik ogrzewany (woda), wpływając przez zawór (1), jest oczyszczany w filtrze
tkaninowym (2), a następnie przepływa przez przepływomierz masowy (3) do wstępnego
podgrzewacza elektrycznego (5), którego moc regulowana jest autotransformatorem (6).
Woda o ustalonych parametrach wpływa do wymiennika (7). Obieg czynnika grzejącego
(powietrza) jest wymuszany przez sprężarkę (10), a jego wydatek objętościowy jest
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mierzony rotametrem (9). Podgrzew powietrza do wymaganej temperatury zapewnia
dwusekcyjna nagrzewnica elektryczna (8), zainstalowana przed badanym wymiennikiem
(7). Spis zastosowanej aparatury pomiarowej, wraz z dokładnościami pomiaru, zawarto w
tabeli 1.

Rys. 2. Schemat stanowiska do badań wymienników ciepła: 1 – główny zawór wody; 2 – filtr
tkaninowy; 3 – przepływomierz masowy; 4 – zawór iglicowy; 5 – podgrzewacz wody; 6 –
autotransformator; 7 –wymiennik ciepła; 8 – nagrzewnica powietrza; 9 – rotametr pływakowy;
10 – sprężarka; T – temperatura, P – ciśnienie,  - wilgotność względna

Badania przeprowadzono dla stałych wartości temperatury czynników na wlocie do
wymiennika, tj. 130C w przypadku powietrza (czynnika grzewczego) i 21C w
przypadku wody (czynnika ogrzewanego). Wydatek objętościowy powietrza zmieniano w
zakresie 5,6-17,7 m3/h, natomiast wydatek masowy wody w zakresie 15-25 g/s.
Tab. 1. Aparatura pomiarowa

Nazwa urządzenia
Simex Multicon CMC-99
termopara typ T/Czach TTP-1-100-0,5
rotametr Metalchem ROL-253
Siemens Sitrans FC MASS 6000
Testo 435
Benetech GM1362

Parametr
rejestracja danych
temperatura
wydatek powietrza
wydatek wody
ciśnienie
wilgotność powietrza

Dokładność
±0,5
± 0,47
±0,1
±0,02
±3

Jednostka
°C
m3/h
% kg/s
hPa
%

4. WYNIKI BADAŃ
Przeprowadzone badania miały tylko charakter cieplny. Na podstawie pomiarów, w
pierwszej kolejności metodą Wilsona [15] wyznaczono średnie wartości współczynników
przejmowania ciepła (αeksp) dla mediów w wymienniku. Następnie, na ich podstawie,
wyznaczono wartości liczby Nusselta:
𝑁𝑢𝑒𝑘𝑠𝑝 =

𝛼𝑒𝑘𝑠𝑝 ∙ 𝐷ℎ
𝜆

(1)

gdzie: αeksp – współczynnik przejmowania ciepła [W/(m2K)],
Dh – wymiar charakterystyczny: dla pojedynczej strugi przyjęty jako średnica
dyszy, dla strony wodnej jako średnica hydrauliczna płaszcza wymiennika [m],
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λ – współczynnik przewodzenia ciepła płynów [W/(mK)].
Uzyskane wyniki posłużyły do weryfikacji literaturowych korelacji opisujących liczbę
Nusselta. Dla strony powietrznej, zweryfikowano korelację Meoli [16], wskazaną w pracy
[12] jako najlepiej dopasowaną w aspekcie analiz pojedynczej strugi płynu. Jest ona
opisana równaniem:
𝐻 −0,3 0,15
𝑁𝑢 = 0,3 · 𝑅𝑒 0,68 ∙ 𝑃𝑟 0,42 ∙ 𝐶𝐹0,56 · ( )
∙ 𝐴𝑟
𝑑

(2)

gdzie: Re – liczba Reynoldsa, z zakresu 200 < Re < 100 000,
Pr – liczba Prandtla,
CF – współczynnik przepływu,
H/d – stosunek odległości dyszy od powierzchni wymiany ciepła do średnicy tej
dyszy, w zakresie 1< H/d < 20,
Ar – względna powierzchnia przekroju dyszy, w zakresie 0,0008 ≤ Ar ≤ 0,2.
Parametr Ar, obecny w równaniu (2), definiowany jest z wykorzystaniem średnicy
dyszy, liczby dysz i pola powierzchni wymiany ciepła (𝐴𝑟 = (𝑛 ∙ 0,25 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 2 )/𝐴).
Natomiast liczbę Reynoldsa definiuje się jako:
𝑅𝑒 =

𝑤 ∙ 𝐷ℎ
𝜈

(3)

gdzie w oznacza prędkość w dyszy [m/s], Dh jest średnicą dyszy [m], a ν – kinematycznym
współczynnikiem lepkości [m2/s].
Wartości liczby Nusselta, otrzymane z badań eksperymentalnych dla strony wodnej
wymiennika, posłużyły do weryfikacji dwóch literaturowych korelacji, opracowanych dla
wymienników płaszczowo-rurowych. Uwzględniając przestawny szyk rur pęku i
obecność przegród w płaszczu, wybrano korelację Zukauskasa, cytowaną w pracy [17]:
𝑃𝑟 0,25
𝑁𝑢 = 0,71 · 𝑅𝑒 0,5 ∙ 𝑃𝑟 0,36 ∙ (
)
𝑃𝑟𝑤

(4)

gdzie: Re – liczba Reynoldsa, z zakresu 500 < Re < 1000,
Pr – liczba Prandtla.
Drugą weryfikowaną korelacją, dedykowaną wymiennikom płaszczowo-rurowym,
była korelacja Kerna [18]:
1
𝜇 0,14
𝑁𝑢 = 0,36 · 𝑅𝑒 0,55 ∙ 𝑃𝑟 3 ∙ ( )
𝜇𝑤

(5)

gdzie: Re – liczba Reynoldsa, z zakresu 2000 < Re < 1000000,
Pr – liczba Prandtla,
μ – dynamiczny współczynnik lepkości wody [Pa∙s].
Liczbę Reynoldsa, obecną w równaniach (4) i (5), definiowano w oparciu o średnicę
hydrauliczną płaszcza wymiennika. Indeks w oznacza parametry w temperaturze ściany.
Na rysunku 3 przedstawiono porównanie wartości liczb Nusselta, wyznaczonych na
podstawie własnych badań eksperymentalnych, z wartościami otrzymanymi z korelacji
literaturowych. Dla strony wodnej, odnotowano zadowalającą zbieżność wyników z
korelacją Kerna [18]. Natomiast korelacja Zukauskasa [17], jest źródłem wyników
znacząco odbiegających od wartości eksperymentalnych, pomimo dopełnienia zakresów
liczby Reynoldsa jako warunku stosowalności korelacji. Weryfikacja po stronie
powietrznej wykazała brak przydatności korelacji Meoli [16] – uzyskane wyniki są mocno
zaniżone względem wyników eksperymentalnych. Uzasadnieniem może być zastosowany
zakres liczby Reynoldsa, rozbieżny z zakresem sugerowanym dla tej korelacji.
a)
b)
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Rys. 3. Porównanie liczb Nusselta wyznaczonych eksperymentalnie oraz na podstawie korelacji:
a) strona wodna; b) strona powietrzna

W ramach prac oszacowano również efektywność badanego wymiennika ciepła,
korzystając z metody ~NTU (NTU – Number of Transfer Units).
Efektywność wymiennika płaszczowo-rurowego z jednym biegiem w płaszczu
wymiennika można obliczyć za pomocą równania [19]:
1
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2 2
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𝐶𝑚𝑖𝑛
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𝐶𝑚𝑎𝑥
}

gdzie: 𝐶𝑚𝑖𝑛 – najmniejszy strumień pojemności cieplnej, Cmin = Cp,min∙ 𝑚̇ [W/K],
𝐶𝑚𝑎𝑥 – największy strumień pojemności cieplnej, Cmax = Cp,max∙ 𝑚̇ [W/K],
𝑁𝑇𝑈 – liczba jednostek wymiany ciepła [-].
Parametr NTU, zwany też liczbą jednostek wymiany ciepła, jest zdefiniowany jako:
𝑁𝑇𝑈 =

𝑈𝑜 ∙ 𝐴
𝐶𝑚𝑖𝑛

(7)

gdzie: 𝑈𝑜 – współczynnik przenikania ciepła [W/(m2K)],
𝐴 – powierzchnia wymiany ciepła [m2],
𝐶𝑚𝑖𝑛 – najmniejszy strumień pojemności cieplnej [W/K].
Współczynnik przenikania ciepła dla wymiennika wyrażony jest zależnością:
𝑈𝑜 =

𝐴 ∙ 𝐿𝑀𝑇𝐷
̅
𝑄

(8)

gdzie: LMTD – średnia logarytmiczna różnica temperatur [K],
𝑄̅ – strumień ciepła jako średnia arytmetyczna ze strony ciepłej i zimnej [W],
𝐴 – powierzchnia wymiany ciepła [m2].
Charakterystyki efektywności przedstawiono w funkcji gęstości strumienia masy
czynników, definiowanej równaniem:
𝐺=

𝑚̇
𝐴𝑤𝑙

(9)

gdzie: 𝑚̇ – strumień masy czynnika [kg/s],
𝐴𝑤𝑙 – pole przekroju, dla wody obliczone ze średnicy rury na wlocie do
wymiennika (równej 19 mm), a dla powietrza jako sumaryczne pole przekrojów 26 rur o
średnicy wewnętrznej 2 mm [m2].
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Rysunek 4 przedstawia charakterystyki efektywności nowatorskiego wymiennika
ciepła w funkcji parametru NTU. Na rysunku 5 pokazano natomiast wpływ gęstości
strumienia masy czynnika ogrzewanego na efektywność wymiennika, przy zasilaniu go
powietrzem o temperaturze 130C.

Rys. 4. Charakterystyka wymiennika
wyznaczona metodą ~NTU

Rys. 5. Efektywność wymiennika w funkcji
gęstości strumienia masy wody

Najwyższą efektywność wymiennika (99%) uzyskano dla najniższych wartości
gęstości strumienia masy powietrza (Gp=32 kg/(m2s)), gwarantujących największe
schłodzenie powietrza.

5. PODSUMOWANIE
Wyniki wstępnych badań eksperymentalnych, przeprowadzonych w warunkach
konwekcji jednofazowej w układzie powietrze-woda, umożliwiły opracowanie
pierwszych charakterystyk cieplnych prototypowego płaszczowo-rurowego wymiennika
ciepła z techniką strugową w rurach pęku. W opinii autorów, uzyskane wyniki wskazują
na zasadność stosowania proponowanej metody intensyfikacji transportu ciepła, ze
względu na wysoką efektywność wymiennika, przekraczającą niemal we wszystkich
seriach pomiarowych 90%. Analizy teoretyczne wykazały potrzebę opracowania własnej
korelacji do opisu liczby Nusselta dla wymiany ciepła z udziałem gazu płynącego w rurach
pęku wymiennika. Popularna w literaturze korelacja Meoli [16] nie sprawdziła się w
zakresie wydatku powietrza, aktualnie realizowanego na stanowisku badawczym.
Planuje się przeprowadzenie kompleksowych (cieplno-hydraulicznych) badań
nowatorskiej konstrukcji przy wyższych wydatkach masowych mediów i w szerszym
zakresie temperatur. Podjęte zostaną również prace nad własną korelacją opisującą liczbę
Nusselta w szerokim zakresie zmienności liczby Reynoldsa gazu.
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STRESZCZENIE
W pracy dokonano przeglądu wybranych sposobów produkcji biogazu rolniczego oraz
scharakteryzowano ich techniczno-technologiczne aspekty. Przeanalizowano warunki
procesu fermentacji beztlenowej w reaktorze ze złożem szkieletowym adhezyjnym.
Wskazano na wymagane kryteria technologiczne wytwarzania biogazu z substratu w
postaci gnojowicy świńskiej. W ramach badań eksperymentalnych dokonano oceny
zastępczego współczynnika oporów przepływu biogazu oraz współczynnika
przepuszczalności w funkcji liczby Reynoldsa. Zastosowano metodę symulacji
numerycznej przy użyciu narzędzia zawierającego kody Computational Fluid Dynamics
(CFD). Za pomocą modelu przepływu turbulentnego - model RANS z opcją Enchanced
wall treatment, przeprowadzono symulację numeryczną, pozwalającą na szczegółową
analizę zachodzących zjawisk hydrodynamicznych w złożu szkieletowym adhezyjnym.
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalne oraz numeryczne pozwalające
zrozumieć charakterystykę przepływu płynu dla intensyfikacji produkcji biogazu
rolniczego.

Słowa kluczowe:

gnojowica świńska, biogaz rolniczy, złoże adhezyjne, modelowanie numeryczne;

1. PRZEGLĄD WYBRANYCH SPOSOBÓW PRODUKCJI
BIOGAZU ROLNICZEGO
Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia fermentacji beztlenowej [1÷6], ale
najważniejszy jest wybór trybu pracy komory fermentacyjnej [7].
Komory fermentacyjne stanowią „serce” biogazowni, gdyż w nich przebiega właściwy
proces fermentacji [8]. Biogazownia może być wyposażona w jedną lub kilka komór
fermentacyjnych, co jest uzależnione od zastosowanych rozwiązań technologicznych.
Komory mogą być betonowe lub stalowe, zaopatrzone w instalację do ogrzewania, muszą
być właściwie izolowane, umożliwiające dostęp do wnętrza w przypadku awarii lub
konieczności wykonania prac konserwacyjnych czy remontowych. Komory najczęściej
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budowane są na powierzchni gruntu, rzadziej są częściowo zagłębione. Istnieje też
możliwość całkowitego zagłębienia komór w ziemi, co pozwala na lepszą izolację
termiczną, jednak utrudnia dostęp do jej wnętrza czy urządzeń pomocniczych [9].
Konfiguracja biogazowni, która odbywa się już na etapie planowania i projektowania,
powinna w pierwszej kolejności zależeć od cech dostępnych substratów [6].
Instalacja do produkcji biogazu najczęściej zintegrowana jest z układem
wykorzystującym powstały biogaz na przykład w agregacie kogeneracyjnym.
Zasadniczymi elementami tworzącymi biogazownie są: - układ wstępnego przygotowania
i wprowadzania substratu, - komora fermentacyjna, - zbiornik magazynowy substancji
przefermentowanej, - zbiornik biogazu, - agregat kogeneracyjny.
Układ wstępnego przygotowania substratów to zbiornik wraz z oprzyrządowaniem,
umożliwiający rozdrabnianie substratów, mieszanie w celu uzyskania właściwej
konsystencji oraz dozowanie, zwykle za pomocą pomp, do komory fermentacyjnej [10,
11].
Obecny stan wiedzy o eksploatacji biogazowni rolniczych dotyczy stosunkowo dużych
instalacji o mocy od 250 kW do 3 MW oraz stosunkowo nieskomplikowanych technologii
wykorzystania biomasy produkowanej głównie na gruntach ornych. Liczne doniesienia
naukowe dotyczą standardowych prób fermentacji beztlenowej substratów i kosubstratów
stanowiących pozostałość poprodukcyjną oraz produkty uboczne powstające w obrębie
gospodarstw rolnych oraz na terenach wiejskich. Publikacje z tego zakresu dostarczają
wiedzy o wydajności biogazotwórczej poszczególnych rodzajów stosowanej do
biogazowania biomasy [12]. Znacznie mniej dostępnych publikacji zawiera wyniki badań
z zakresu przygotowywania konkretnych mieszanin fermentacyjnych z dostępnych
substratów i kosubstratów o znanej już wydajności biogazotwórczej [13]. Badania takie
są prowadzone w Instytucie Technologiczno–Przyrodniczym w Poznaniu [13, 14].

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE
2.1. Warunki procesu fermentacji beztlenowej w reaktorze ze złożem
szkieletowym adhezyjnym
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym oddział Poznań opracowano instalację
pilotażową [15]. Węzeł produkcji surowego biogazu stanowi system transportu biogazu
produkowanego w zbiorniku fermentacyjnym wraz z wyposażeniem, umożliwia
prowadzenie procesu fermentacji, jego kontrolę i regulację[16].
Zaprojektowanie oraz budowę modelu monosubstratowego, przepływowego reaktora
biogazowego, zrealizowano na podstawie wynalazku [17]. Zbiornik fermentacyjny
(kształt cylindryczny) jest usytuowany w pozycji pionowej, a dno zbiornika jest w
kształcie stożka ściętego z centralnie umieszczonym spustem. Szczelność zbiornika
fermentacyjnego zapewnia pokrywa zamykająca fermentator wraz z elementem
uszczelniającym. Pilotażową produkcję biogazu (Rys. 1a) w skład której wchodzą
systemy: - mieszania hydrodynamicznego; - ogrzewania; - immobilizacji [18], przy
zastosowaniu gnojowicy świńskiej zlokalizowano na terenie gospodarstwa rolnego
posiadającego 1100 tuczników utrzymywanych w systemie rusztowym.
Wewnątrz zbiornika fermentacyjnego znajduje się wypełnienie tj. złoże szkieletowe
wykonane z pionowych rur (materiał PVC) stanowiące tzw. „kosz” (Rys. 1b), którego rolą
jest zwiększenie powierzchni czynnej dla flory bakterii fermentacyjnych. Wypełnienie
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znajduje się na wysokości 1,22 m od dna zbiornika, tzw. „kosz” oparty jest na podporach,
które jednocześnie centrują go względem osi układu [18].
a)

b)

Fot. 1. Pilotażowa biogazownia: a) usytuowanie biogazowni (widok [Fot. G. Wałowski]) - od
prawej: fragment budynku chlewni, reaktor przepływowy monosubstratowy do fermentacji
metanowej gnojowicy wraz z instalacją do produkcji biogazu rolniczego, laguna na poferment; b)
złoże adhezyjne wykonane z pionowych rur o chropowatości 80 μm, transportowane do wnętrza
fermentatora - widok [Fot. G. Wałowski].

W czasie rozruchu [15, 18] trwającego 10 dni stosowano sterowanie ręczne: ogrzewania cieczy cyrkulacyjnej komory fermentacyjnej; - pompowania substratu do
zbiornika wstępnego; - regulacji ciśnienia w instalacji gazowej; - dozowania dodatków
stabilizujących natężenia masowego przepływu biogazu; - poziomu zapełnienia zbiornika
wstępnego.
Sterowanie automatyczne wprowadzano stopniowo na odcinku: - cyrkulacji cieczy
fermentacyjnej w komorze fermentacyjnej; - dozowania substratu dokarmiającego do
komory fermentacyjnej; - oceny poziomu zapełnienia komory fermentacyjnej, składu
biogazu i parametrów analitycznych cieczy technologicznych.
Rozruch przeprowadzono na inoculum typu ciecz pofermentacyjna z instalacji
biogazowej z województwa wielkopolskiego o parametrach analitycznych procesu:
temperatura 27,20C, pH 8, sucha masa 4,37% śm, sucha masa organiczna 62,25% sm,
OWN 17,641 mg/l, LKT 3,117 mg CH3COOH/l, APB 0,177 dla objętości startowej 10m3.
Substrat płynny stanowiła gnojowica tuczników o parametrach analitycznych procesu:
temperatura (26,5÷30,5)0C, pH (7,8÷8,0), sucha masa 3,92% śm, sucha masa organiczna
66,70% sm, OWN 19,678 mg/l, LKT 8,958 mg CH 3COOH/l, APB 0,450 dla objętości
dokarmiającej (250÷500) litrów.
W efekcie otrzymano ciśnienie gazu w instalacji (15÷25) mbar oraz stężenie składników
biogazu: CH4 57,3%, CO2 28,5%, O2 0,3%, H2S 232 ppm.
Materiałem badawczym było złoże szkieletowe, które po obróbce piaskowania
stanowiło złoże adhezyjne o chropowatości 80 μm (72 rury) o parametrach: wysokość h z
= 2030 mm; średnica dz = 1620 mm; objętość złoża Vz = 0,4564 m3; porowatość złoża ε
= 10,91%, ε ≈ 0,11; powierzchnia przekroju A z = 0,2266 m2. Elementem podstawowym
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szkieletu była rura (1 rura to pozorna jednostka złoża podstawowego): wysokość hr = 2030
mm; średnica dr = 160 mm; objętość rury (pierścienia) Vr = 0,00634 m3.

2.2. Ocena zastępczego współczynnika oporów przepływu biogazu oraz
współczynnika przepuszczalności
Eksperymentalne badania dotyczyły systemu pomiarowego do oceny ilości biogazu w
warunkach procesu produkcji biogazu. Badania przeprowadzono w zakresie pomiaru
natężenia przepływu biogazu wynikającego z ciśnienia odniesienia w fermentorze.
Przeprowadzono niezależną ocenę ilości biogazu i spadku ciśnienia na złożu
szkieletowym.
Przy ocenie oporów przepływu najczęściej korzysta się z analogii do przepływu przez
kanały zamknięte zgodnie z równaniem Darcy’ego i Weisbacha [19]. Natomiast opory
przepływu są opisane w funkcji prędkości pozornej (1), która jest zdefiniowana jako
strumień gazu odniesiony do powierzchni (pola przekroju) złoża adhezyjnego:
𝑤𝜀 =

𝑄𝑔

(1)

𝐴𝜀

gdzie: wε - prędkość pozorna, m/s; Qg - strumień gazu, m3/s, Aε - powierzchnia złoża
adhezyjnego.
Natomiast współczynnik oporów przepływu (2) jest opisany jako funkcja liczby
Reynoldsa (3):
𝜁𝜀 =

2
𝜌𝑔 𝑤𝜀2

Δ𝑃𝑧𝑚 ;

(2)

gdzie: ρ – gęstość, kg/m3; w - prędkość, m/s; ΔP - opory przepływu, Pa, indeks: g - gaz, ε
- ekwiwalentny; zm - zmierzony
𝑅𝑒𝜀 =

𝑤𝜀 𝑑𝜀 𝜌𝑔
𝜂𝑔

;

(3)

gdzie: w - prędkość, m/s; d - średnica, m; ρ – gęstość, kg/m3; η – lepkość, Pas; indeks: g gaz, ε - ekwiwalentny.
Średnicę ekwiwalentną (4) obliczam w sposób następujący:
𝑑𝜀 =

𝑉𝑧
𝐴𝑧

;

(4)

gdzie: V - objętość, m3; A - powierzchnia, m2; indeks: g - gaz, z - złoże, ε - ekwiwalentny.
Interpretując Rys. 2a wskazać należy, że zachodzi nieliniowa tendencja
charakterystyczna dla dominacji przepływu burzliwego - związane jest to z odstępstwem
od prawa Darcy’ego [19].
Uwzględniając objętościowe natężenie przepływu (Q) przepuszczalność porowatego
złoża można określić za pomocą eksperymentu, jeśli znane są właściwości płynu (η) i
parametry geometryczne układu przepływowego (Ao). Spadek ciśnienia (ΔP) na złożu jest
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wartością eksperymentalną. Jeżeli znane są parametry hydrodynamiczne (natężenie
przepływu, spadek ciśnienia, porowatość materiału i rodzaj gazu), wartość współczynnika
przepuszczalności można zapisać jako (5):

𝐾𝑉 =

𝑄𝑔
∆𝑃𝑧𝑚
√ 𝜌
𝑔

(5)

;

gdzie: KV - współczynnik gazoprzepuszczalności (model własny), m 2; Q - strumień
natężenia gazu, m3/s; ΔP - ciśnienie, Pa; ρ – gęstość, kg/m3.
Podstawą oceny hydrodynamiki przepływu gazu przez złoże adhezyjne jest
charakterystyka gazoprzepuszczalności – Rys. 2b, jaka wynika z ciśnienia
wymuszającego ten przepływ. W każdym przypadku wyznaczenie tej charakterystyki
polega na określeniu wpływu strumienia biogazu na wartość tego nadciśnienia,
równoważnego spadkowi ciśnienia - jest to równoznaczne z wyznaczeniem całkowitych
oporów przepływu biogazu przez złoże adhezyjne.
a)

b)

Rys. 2. Rozkład punktów doświadczalnych: a) wpływ liczby Reynoldsa (Re) na zstępczy
współczynnik oporów przepływu biogazu dla złoża adhezyjnego; b) wpływ liczby Reynoldsa (Re)
na współczynnik gazoprzepuszczalności (KV) złoża adhezyjnego.

Interpretując Rys. 2b wskazać należy, że wraz ze wzrostem liczby Reynoldsa wzrasta
współczynnik przepuszczalności złoża adhezyjnego. Mechanizm przepływu biogazu

przez adhezyjne złoże w analogii do gazoprzepuszczalności dla modelu
strukturalnego materiału porowatego, pozwala rozpoznać problem
przepuszczalności gazu wskazując na aspekty hydrodynamiczne.

3. SYMULACJA NUMERYCZNA ZJAWISK
HYDRODYNAMICZNYCH W ZŁOŻU SZKIELETOWYM
ADHEZYJNYM
Geometria obiektu, została stworzona w programie Space Claim Direct Modeller na
podstawie dokumentacji wykonawczej fermentatora. Geometria uwzględnia rurę wlotową
oraz wylotową substratu (gnojowicy), pęk rur, oraz rurki do barbotażu.
Siatka numeryczna stworzona została w programie ANSYS Meshing. Ze względu na
wielkość modelu zrezygnowano z generowania warstwy przyściennej co może wpłynąć
na dokładność uzyskanych wyników. W większości objętości wygenerowano siatkę
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sześciościenną. Aby to uzyskać dokonano dekompozycji geometrii na mniejsze – prostsze
bryły.
Model przepływowy zdefiniowany został w programie ANSYS Fluent. Poniżej
przedstawiono podstawowe informacje o modelu przepływowym: a) przepływ
turbulentny - model RANS z opcją Enchanced wall treatment; b) przepływ dwufazowy w
podejściu Volume of Fluid w sformułowaniu explicit; c) algorytm obliczeniowy SIMPLE;
d) drugi rząd dyskretyzacji równania pędu; e) algorytm Geo-Reconstruct śledzenia granicy
międzyfazowej; f) bieżność kontrolowana za pomocą obserwacji residuów.
Parametry płynów: a) gnojowica świńska: gęstość 998,2 kg·m -3, lepkość 0,0015 Pa·s (o
50% większa niż wody); b) gaz modelowany jako powietrze: gęstość 1,225 kg·m -3,
lepkość 0,0000017894 Pa·s; c) siły zewnętrzne: grawitacja 9,81 m·s -2;
Warunki brzegowe: a) wlot gnojowicy: 7,209222 kg/s; b) intensywność turbulencji na
wlocie: 5%; c) stosunek lepkości turbulentnej na wlocie: 10.
Uzyskane wyniki przeanalizowano i stworzono następujące wizualizacje.
Przedstawiono obszar penetracji strumienia wpuszczanej gnojowicy do fermentatora –
Rys. 3a. Zauważyć można, że główny przepływ następuje w kilku wybranych rurkach
stanowiących złoże adhezyjne.
a)

b)

Rys. 3. Numeryczna ocena przepływu w fermentatorze: a) izopowierzchnia prędkości – widok
jakości głównego obszar mieszania i miejsca występowania największych prędkości; b) linie prądu
– widok strefy recyrkulacji.

Przedstawiono linie prądu - Rys. 3b, można zaobserwować mieszanie w większości
objętości kolumny poza obszarem w dolnej części kolumny naprzeciwko rury wlotowej.
Również zaobserwowano strefę recyrkulacji, która może wskazywać na bardzo
ograniczone mieszanie w tej części fermentatora. Wskazać należy, że przez nieliczne rurki
złoża adhezyjnego przepływ jest z góry na dół, a dla większości rurek przepływ zachodzi
z dołu do góry.
Analiza uzyskanych wyników wskazuje na ograniczenia symulacji. Wykonane
symulacje cechują się następującymi ograniczeniami mającymi wpływ na ich dokładność
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(uporządkowane od najbardziej znaczących): - gnojowica zamodelowana jako płyn o
stałej lepkości. Z danych literaturowych wynika że lepkość gnojowicy zależy mocno od
jej składu oraz, że wykazuje silne właściwości płynu nie-Newtonowskiego.
Lepkość jest zależna od naprężeń stycznych: - przy modelowaniu pęku rur pominięto
niewielkie przestrzenie pomiędzy rurami; - wygenerowana siatka nie posiada warstwy
przyściennej.
Największy wpływ na dokładność modelowania ma gnojowica, natomiast z
opracowanych wyników można uzyskać jakościowe informacje o przebiegu mieszania
hydrodynamicznego zachodzącego w fermentatorze ze złożem szkieletowym.

4. PODSUMOWANIE
Upowszechnienie biogazowni rolniczej wymaga jeszcze badań nad określeniem
podstawowych wskaźników decydujących o energochłonności poszczególnych technik,
ich porównania i wyboru pod względem proekologicznym, nakładów ekonomicznych i
energetycznych. Wymuszane współczesną praktyką częste zmiany w systemie produkcji
przy udziale czynników metanogennych wymagają ciągłych badań eksperymentalnych.
W kontekście liczby kryterialnej dla warunków hydrodynamicznych opisano
zagadnienie przepływu biogazu przez adhezyjne złoże. W pracy przedstawiono wstępne
wyniki badań doświadczalnych, które wskazują na wyraźny wpływ oporów przepływu w
stosunku do liczby Reynoldsa. Stwierdzono, że produkcja biogazu przy zastosowaniu
złoża adhezyjnego jest określona przez charakterystyczne parametry: stopień porowatości
dla przepływu gazu oraz liczbę Reynoldsa, która wraz ze wzrostem powoduje spadek
zstępczego współczynnika oporów przepływu biogazu. Uwzględniając wskazane
parametry opracowano i zastosowano model oraz metodykę dla wyznaczenia
współczynnika przepuszczalności.
Stosując narzędzie numeryczne w postaci Computational Fluid Dynamics (CFD)
wskazano na zachodzące zjawisko hydrodynamiczne w złożu szkieletowym adhezyjnym
usytuowanym w fermentatorze do produkcji biogazu.
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STRESZCZENIE
W artykule na podstawie wyników eksperymentalnych i wykonanych obliczeń omówiono
możliwości wykorzystania modelu Krischera do wyznaczania efektywnej przewodności
cieplnej obrabianych cieplnie wiązek prętów stalowych. Model ten pozwala na dokładne
wyznaczenie współczynnika kef, jednak wymaga to starannego dopasowania
współczynnika wagowego f. Jak wykazano, wartość f zależy od średnicy pręta, a jej
zmiany w rozpatrywanym zakresie temperatury (25800C) można opisać wielomianem
trzeciego stopnia. Wyznaczenie współczynników takiego wielomianu możliwe jest
jedynie w sytuacji, gdy znana jest efektywna przewodność cieplna rozpatrywanego wsadu.
W rozważaniach rozpatrzono również rozwiązanie nazwane uproszczonym, w którym dla
danej średnicy prętów posługiwano się stałą wartością współczynnika f. Jednak wartości
kef uzyskane za pomocą takiego podejścia obarczone są niedokładnością na poziomie
kilkudziesięciu procent. Otrzymane rezultaty skłaniają do stwierdzenia, że model
Krischera nie nadaje się do praktycznego wykorzystania w omawianym przypadku.

Słowa kluczowe:
obróbka cieplna, wiązki prętów, efektywna przewodność cieplna, model
Krischera, promieniowanie cieplne;

1. WPROWADZENIE
Wiązki prętów stanowią jeden z przykładów wsadu porowatego z jakim spotykamy
się podczas obróbki cieplnej wyrobów stalowych [1]. Wiązka prętów, której przykład
przedstawiono na rys. 1, ze względu na swoją strukturę jest ziarnistym ośrodkiem dwu
fazowym, gdzie jedną fazę stanowi stal, a fazę drugą gaz wypełniający przestrzenie
powstające pomiędzy poszczególnymi prętami. Z tego powodu podstawową właściwością
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cieplną tego wsadu, jest stosowana powszechnie w teorii ośrodków porowatych efektywna
przewodność cieplna kef [2, 3]. Wiedza na temat wartości tego współczynnika konieczna
jest określania czasu nagrzewania obrabianych cieplnie prętów [4].

Rys. 1. Widok czołowej powierzchni wiązki prętów okrągłych przygotowanej do nagrzewania
podczas obróbki cieplnej, ukazujący niejednorodną strukturę tego wsadu

W literaturze przedmiotu podawanych jest szereg analitycznych modeli efektywnej
przewodności cieplnej ośrodków dwu fazowych ciało stałe – gaz. Najczęściej w tym
zakresie wykorzystywane są tzw. modele strukturalne: równoległy, szeregowy, Effective
Medium Theory (EMT) oraz Maxwella-Euckena [5]. Są to modele określane mianem
„sztywnych”, ponieważ wartość współczynnika kef przedstawiają one jedynie jako funkcję
przewodności cieplnych fazy stałej ks i gazowej kg oraz porowatości ośrodka . Jak
wykazano, modele te nie nadają się do wyznaczania przewodności efektywnej wiązek
prętów [6]. Większe możliwości dają modele zawierające dodatkowe parametry,
nazywane dla odróżnienia modelami „elastycznymi”. Jednym z nich jest model Krischera,
który jest średnią ważoną modelu równoległego i modelu szeregowego [7]:

1−𝑓
𝑓 −1
=[
+
]
𝑘𝑒𝑃
𝑘𝑒𝑆

(1)

𝑘𝑒𝑃 = (1 − 𝜑)𝑘𝑠 + 𝜑𝑘𝑔

(2)

𝑘𝑒𝑓
gdzie

𝑘𝑒𝑆 = (

1−𝜑 𝜑
+ )
𝑘𝑠
𝑘𝑔

−1

(3)

równania (2) i (3) przedstawiają równoległy i szeregowy model efektywnej przewodności cieplnej. Kiedy współczynnik wagowy f w równaniu (1) przyjmuje wartość 0, uzyskujemy model szeregowy, który stanowi dolny kres efektywnej przewodności cieplnej.
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Natomiast, gdy f jest równe 1, otrzymujemy model równoległy, określający górny kres
efektywnej przewodności cieplnej. Regulując odpowiednio wartością parametru f
możemy uzyskać dowolną wartość efektywnej przewodności cieplnej, mieszczącą się
między wymienionymi ekstremami. Zatem przy odpowiednio dobranej wartości f można
uzyskać prawidłową wartość współczynnika kef dla określonego ośrodka porowatego.
Opis sposobu wyznaczania wartości f parametru dla wiązki okrągłych prętów stalowych
stanowi dalszą część artykułu.

2. METODYKA OBLICZEŃ
Poszukiwaną wartość współczynnika f z modelu Krischera postanowiono wyznaczyć
z równań (1)(3) przy założeniu, że znana jest wartość efektywnej przewodności cieplnej
rozpatrywanego ośrodka kef. Po wykonaniu odpowiednich przekształceń dochodzi się
ostatecznie do zależności:
−1

(1 − 𝜑)𝑘𝑠 + 𝜑𝑘𝑔
(1 − 𝜑)𝑘𝑠 + 𝜑𝑘𝑔
𝑓=[
− 1] ∙
−1
𝑘𝑒𝑓
1 − 𝜑 𝜑 −1
(
+ )
𝑘𝑔
[ 𝑘𝑠
]

(4)

Pręty podczas obróbki cieplnej, w zależności od gatunku stali i stawianych wymagań
nagrzewa się do temperatury ok. 750800C. Zatem wyznaczenie krzywej nagrzewania
wiązki prętów wymaga wiedzy o zmianach efektywnej przewodności cieplnej od
temperatury pokojowej do temperatury końcowej procesu. Analizę przeprowadzono dla
zakresu temperatury 25800C, w którym około 30% ciepła w obrębie wiązki
przekazywane jest drogą promieniowania [8]. Wpływ tego sposobu wymiany ciepła
uwzględniono wprowadzając w równaniu (4) zamiast przewodności cieplnej gazu kg,
zastępczą przewodność porów, którą zdefiniowano następująco [9]:

𝑘 = 𝑘𝑔 + 𝑘𝑟𝑑

(5)

gdzie współczynnik krd oznacza przewodność radiacyjną, wyrażającą ilościowo ciepło
przekazywane w ośrodku porowatym w wyniku promieniowania. Wartość tego
współczynnik dla rozpatrywanego wsadu obliczano z zależności [10]:

𝑘𝑟𝑑 = 4[(−2,58𝜑 + 1,14)𝜀 + 0,96𝜑 − 0,29]𝜎𝑑𝑝 𝑇 3

(6)

gdzie:  - emisyjność prętów, dp średnica prętów,  stała Stefana-Boltzmana, T
temperatura bezwzględna ośrodka. Postać równania (6) wynika z ogólnie stosowanej
zależności do wyznaczania radiacyjnej przewodności cieplnej w ośrodkach porowatych
zbudowanych z cząstek kulistych lub cylindrycznych [3].
Efektywną przewodność cieplną występującą w równaniu (4) określono na podstawie
wyników pomiarów eksperymentalnych, które wykonano metodą stacjonarną w aparacie
płytowym z osłoniętą płytą grzejną [11]. Badane próbki miały postać płaskich
upakowanych złóż prętów o ułożeniu przestawnym, których porowatość wynosiła ok. 0,1.
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Do badań wykorzystano pręty o średnicach: 10, 20, 30 i 40 mm ze stali S 235JRH o
zawartości węgla 0,2%. Natomiast fazę gazową próbek stanowiło powietrze. Ustalono, że
efektywna przewodność cieplna zależy od średnicy prętów i rośnie liniowo wraz z
temperaturą, co pozwoliło wyniki każdej próbki aproksymować następującym
równaniem:

𝑘𝑒𝑓 = 𝐵1 + 𝐵2 𝑡

(7)

Wartości współczynników B1 i B2, współczynnika zgodności dopasowania R2 oraz
minimalne i maksymalne wartości współczynnika kef w zakresie temperatury 25800C
dla poszczególnych średnic prętów zestawiono w tab. 1.
Tab. 1. Wartości współczynników B1, B2, R2, kef-min oraz kef-max uzyskane dla poszczególnych
średnic prętów

dp, mm

B1

B2

R2

10
20
30
40

1,59
2,48
3,12
3,31

0,0021
0,0042
0,0051
0,0063

0,981
0,974
0,998
0,987

kef-min,

W/(mK)

1,63
2,57
3,24
3,46

kef-max,

W/(mK)

3,11
5,44
7,12
8,12

Tab. 2. Wartości współczynników ks, kg oraz krd w zależności od temperatury

t, C

ks,
W/(mK)

k g,
W/(mK)

25
200
400
600
800

50,3
47,7
42,1
35,1
27,3

0,024
0,039
0,051
0,062
0,069

krd, W/(mK)
dp 10 mm
0,017
0,098
0,309
0,729
1,454

dp 20 mm
0,035
0,197
0,617
1,457
2,908

dp 30 mm
0,052
0,295
0,926
2,186
4,362

dp 40 mm
0,069
0,394
1,235
2,914
5,817

W obliczeniach uwzględniono, że przewodności cieplne fazy stałej (stali) ks i gazu
(powietrza) kg zmieniają się w funkcji temperatury [12]. Takie samo założenie przyjęto
odnośnie emisyjności prętów, której zmianę w funkcji temperatury opisano zależnością
ustaloną eksperymentalnie [13]:

𝜀 = 0,64 + 0,0002𝑡

(8)

Wartości współczynników ks i kg oraz krd (w zależności od średnicy prętów) dla wybranych
temperatur zestawiono w tab. 2.
Przyjęto ponadto, że porowatość analizowanego wsadu jest stała i wynosi 0,1. Wartość ta
odpowiada przestawnemu ułożeniu prętów o maksymalnym upakowaniu.
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3. ANALIZA WYNIKÓW OBLICZEŃ
Wyniki obliczeń współczynnika f z modelu Krischera dla analizowanych wiązek
prętów przedstawiono na rys. 2. Wartość tego parametru w zależności od rozpatrywanego
przypadku jest bardzo zróżnicowana, ogólnie mieszcząc się w zakresie od 0,0845 do
0,3201. Minimalne, średnie i maksymalne wartości parametru f uzyskane dla
poszczególnych średnic prętów zestawiono w tab. 3. Wielkość ta maleje ze wzrostem
średnicy prętów, natomiast jej zmiany w funkcji temperatury można aproksymować
wielomianem trzeciego stopnia:

𝑓 = 𝐶1 𝑡 3 + 𝐶2 𝑡 2 + 𝐶3 𝑡 + 𝐶4

(9)

Wartości współczynników C1 C4 z równania (9) wyznaczone dla poszczególnych
średnic prętów oraz współczynnika R2 zestawiono w tab. 4.
0,4

0,3

0,2

0,1
dp = 10 mm

dp = 20 mm

dp = 30 mm

dp = 40 mm

0,0

0

200

400

600

800

temperatura, [°C]

Rys. 2. Wartości współczynnika f w zależności od średnicy pręta i temperatury
Tab. 3. Minimalne, średnie i maksymalne wartości współczynnika f w zależności od średnicy pręta

dp, mm
10
20
30
40

fmin
0,1789
0,1421
0,1026
0,0845

fsr
0,2862
0,1832
0,1458
0,1333

fmax
0,3201
0,2091
0,1724
0,1649

Tab. 4. Wartości współczynników C1C4 z zależności (9) w zależności od średnicy pręta

dp, mm
10
20
30
40

C1
5,7110-10
6,5510-10
5,7710-10
5,2110-10

C2
-1,27110-6
-1,15110-6
-0,93810-6
-0,79710-6
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C3
7,7810-4
5,0310-4
3,4610-4
2,3810-4

C4
0,176
0,144
0,134
0,142

R2
0,999
0,996
0,992
0,992
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Wyniki obliczeń parametru f wskazują, że model Krischera może być wykorzystany
do wyznaczania efektywnej przewodności cieplnej wiązek prętów stalowych. Jednak
uzyskanie poprawnych wyników, wymaga precyzyjnego dopasowania zmian
współczynnika f zarówno w funkcji temperatury jak i średnicy pręta. W rozwiązaniu
takim, które nazwano rozwiązaniem pełnym, można wykorzystać równanie (9) oraz
wartości współczynników zestawione w tab. 4. Jednak podejście takie jest mało
praktyczne. Z tego względu, w dalszej części postanowiono sprawdzić, jakie wyniki
uzyskane zostaną za pomocą modelu Krischera dla stałych, uśrednionych względem
temperatury wartości parametru f (wartości te zestawiono w tab. 3). Podejście to nazwano
rozwiązaniem uproszczonym.
10
dp = 10 mm

dp = 20 mm

dp = 30 mm

dp = 40 mm

kef, [W/(m·K)]

8

6

4

2

0

0

200

400

600

800

temperatura, [°C]

Rys. 3. Wyniki obliczeń efektywnej przewodność cieplnej uzyskane za pomocą
modelu Krischera dla rozwiązania uproszczonego

Efektywna przewodność cieplna uzyskana za pomocą uproszczonego rozwiązania
modelu Krischera odbiega od wartości opisanych równaniem (7). Przede wszystkim
zmiany kef w funkcji temperatury nie mają w tym przypadku charakteru liniowego.
Intensywność wzrostu maleje wraz ze zwiększaniem temperatury. Dla średnic 30 i 40 mm,
w temperaturach wyższych od 400C obserwuje się nawet niewielki spadek kef. Do
ilościowego określenia rozbieżność między wynikami rozwiązania pełnego kef-p i
rozwiązania uproszczonego kef-u, wykorzystano względną procentową różnicę efektywnej
przewodności cieplnej dwkef zdefiniowaną następująco:

𝑑𝑤 𝑘𝑒𝑓 =

𝑘𝑒𝑓−𝑝 − 𝑘𝑒𝑓−𝑢
100%
𝑘𝑒𝑓−𝑝
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Rys. 4. Wyniki obliczeń względnej różnicy procentowej miedzy
rozwiązaniem pełnym i uproszczonym

Wyniki obliczeń różnicy przedstawiono na rys. 4. Wartości tego parametru przyjmują
bardzo zróżnicowane wartości, mieszczące się w zakresie od ok. -21 do 32%. Szczególnie
duża dysproporcja wartości występuje w przedziale temperatur 25200C oraz
600800C. Mając na uwadze poprawność sterowania procesem nagrzewania wiązki
prętów, otrzymane wyniki skłaniają do stwierdzenia, że uproszczonego rozwiązania
modelu Krischera nie można wykorzystać w praktyce przemysłowej. Możliwe do
zastosowania pozostaje jedynie rozwiązanie pełne, w którym wartość współczynnika f
zależy zarówno od średnicy prętów jak i temperatury. Powoduje to, iż mimo prostej
formuły samego modelu opisanej równaniami (1)(3), jego praktyczne wykorzystanie w
omawianej sytuacji nie jest prostym zagadnieniem.

4. PODSUMOWANIE
Prawidłowe sterowanie procesem obróbki cieplnej wiązek prętów stalowych wymaga
dokładnej wiedzy na temat jej własności cieplnych. Ponieważ wiązka jest ośrodkiem
porowatym, jej podstawową własnością cieplną jest efektywna przewodność cieplna,
różniąca się znacząco od przewodności cieplnej stali. Możliwość względnie prostego
przewidywania zmian współczynnika kef nagrzewanej wiązki, zarówno w funkcji
temperatury jak i średnicy prętów ma kluczowe znaczenie dla praktyki przemysłowej. Jak
wykazano, wykorzystanie do tego celu modelu Krischera wymaga starannego
dopasowania zmian współczynnika wagowego f. W przypadku braku informacji na temat
wartości kef uzyskanie takiego dopasowania jest praktycznie niemożliwe. Powoduje to, że
analizowany model mimo prostego zapisu matematycznego, w omawianym przypadku
nie może znaleźć praktycznego zastosowania.
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1)

STRESZCZENIE
Z punktu widzenia realizacji oraz promowania polityki zrównoważonego rozwoju progres
technologii energetycznych stanowi wyzwanie dla społeczności naukowej. Odnawialne
źródła energii (OZE) będące szeroko rozpowszechnioną, wręcz centralną koncepcją
polityki energetycznej, pełnią funkcję jednego z jej fundamentów na drodze do
zrównoważonego rozwoju. Energia odnawialna określana jest często jako kluczowe
rozwiązanie globalnego wyzwania klimatycznego. Rozwój OZE niesie jednak za sobą
ryzyko na wielu płaszczyznach, głównie z uwagi na okresowy charakter pracy, zależny od
panujących warunków atmosferycznych. Odpowiedzią na to zagadnienie mogą być
magazyny energii, które stanowią potencjał, zarówno techniczny jak i ekonomiczny,
jednak wymagają dalszych badań dążących do zwiększenia ich efektywności. Cel pracy
stanowi omówienie potencjału wodoru jako paliwa odnawialnego oraz przedstawienie
koncepcji magazynowania energii ze źródeł odnawialnych w postaci tego gazu,
produkowanego na drodze elektrolizy wody. W oparciu o dane literaturowe
zaprezentowano przegląd technologii magazynowania energii oraz metod wytwarzania
wodoru. Ponadto przedstawiono charakterystykę pracy odnawialnych źródeł, skupiając się
na
kluczowych
problemach
integracji
OZE
z
Krajowym
Systemem
Elektroenergetycznym. Zestawienie obu zagadnień podkreśla obiecujący charakter
technologii Power-to-H2 w zakresie magazynowania zmiennej energii odnawialnej. Praca
swym zakresem obejmuje również przedstawienie koncepcji stanowiska badawczego
służącego do magazynowania energii odnawialnej w postaci energii chemicznej wodoru.

Słowa kluczowe:

wodór, odnawialne źródła energii, OZE, magazynowanie energii;
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1. WSTĘP
Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz zmieniający się charakter
czynników produkcji sprawiają, że dążenie do zrównoważonego rozwoju jest jednym z
podstawowych priorytetów światowej polityki energetycznej. Według Raportu Światowej
Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 roku zrównoważony rozwój, to taki rozwój, w
którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie [1]. Niestety, rozkwit gospodarczy sprawia, że
maleją złoża paliw kopalnych, a jednocześnie rośnie emisja gazów cieplarnianych. W
konsekwencji możemy zaobserwować zmiany klimatu mające negatywny wpływ na
większość sektorów gospodarki, oddziałując na bezpieczeństwo i stabilność państw na
całym świecie. Skuteczna odpowiedź na powstające wyzwania wymaga podejmowania
zdecydowanych działań w ramach międzynarodowej polityki energetycznej, pozwalającej
kreować globalną politykę klimatyczną. Dążenia te podejmuje m.in. Komisja Europejska
ustalając strategie zakładające neutralność klimatyczną do 2050 roku [2,3,4]. Jednym z
postulatów jest maksymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w celu
całkowitej dekarbonizacji dostaw energii w Europie [2]. Obiecujący potencjał dostrzega
się w wykorzystaniu energii odnawialnej do produkcji wodoru. Wodór stosowany jako
czynnik magazynowania energii może być wykorzystywany do zapewnienia
bezpieczeństwa systemu energetycznego i pokrycia zapotrzebowania na energię w
okresach niższej dostępności zmiennej energii odnawialnej. Niestety, wykorzystanie H2
do celów energetycznych wymaga jego oddzielenia od innych substancji powszechnie
występujących w przyrodzie, co może następować w wyniku różnych procesów
produkcyjnych. Na skalę przemysłową wodór jest produkowany głównie z gazu ziemnego
w procesie parowego reformowania metanu (SMR), który jest obecnie najtańszą opcją
produkcji wodoru [5,6]. W wyniku reformowania gazu ziemnego powstaje około połowy
światowej podaży wodoru i pozostaje on najczęściej stosowaną metodą jego produkcji,
jednak wiąże się z generowaniem do atmosfery znaczących ilości CO 2 [7]. Rozwój OZE
bezpośrednio przyczynia się do dużego zainteresowania współczesnych badaczy
możliwościami, jakie daje produkcja wodoru w procesie elektrolizy. Generacja wodoru z
wody przy wykorzystaniu energii odnawialnej może stanowić realną alternatywę dla
produkcji H2 na drodze reformingu [8, 9]. Autorzy [10] podkreślają, że produkcja wodoru
w procesie zasilanym energią odnawialną jest rozszerzeniem wykorzystania,
magazynowania i transportu energii odnawialnej.

2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – CHARAKTERYSTYKA
Podążając za globalnymi trendami można zauważyć wzrost znaczenia kwestii
związanych z ochroną środowiska oraz zintensyfikowane dążenia do redukcji emisji
gazów cieplarnianych. Tendencje te w zestawieniu z wyczerpującymi się zasobami paliw
kopalnych wymuszają potrzebę rozwoju OZE. Istnieje wiele rodzajów energii
odnawialnej, jednak tylko niektóre, w przeciwieństwie do energii grawitacyjnej wody,
energii pływów czy energii geotermalnej, mogę być stosowane w szerokich ramach
geograficznych. Dużą nadzieję wiążę się z energią wiatru i energią słoneczną, których
wykorzystanie w ostatnich latach rośnie intensywnie [11]. Wytwarzanie energii
elektrycznej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych charakteryzuje się jednak
dużą zmiennością, najczęściej o charakterze stochastycznym, wynikającym bezpośrednio
ze zmienności warunków meteorologicznych. Fluktuacja ta może zachodzić w kilku
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skalach – lokalnej, np. tworzenie się chmur powodujące gwałtowne fluktuacja w produkcji
energii wiatrowej i słonecznej, oraz w większej skali przestrzennej i czasowej, związanej
np. ze zmianą ciśnień w skalach czasowych wahających się od godzin do tygodni [12]. Są
to czynniki dominujące kształtowanie się zmienności produkcji energii odnawialnej.
Aspekt niepewności oraz nieprzewidywalności OZE związany jest z nieuchronnymi
błędami prognoz numerycznych modeli prognoz pogody, które stanowią podstawowe
dane wejściowe modeli prognostycznych generacji energii odnawialnej. Wraz z rozwojem
OZE system elektroenergetyczny zmuszony jest radzić sobie z większymi wahaniami, a
bilansowanie zapotrzebowania na energię z dostawą energii elektrycznej, względem
energii ze źródeł konwencjonalnych, jest znacznie utrudnione, również z uwagi na
pierwszeństwo w dostępie energii odnawialnej do sieci. Taka charakterystyka sprawia, że
pojawienie się w systemie źródeł rozproszonych może niekorzystnie wpłynąć na pracę
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), z uwagi na potrzebę wprowadzania
zmian obciążeń oraz wyłączania jednostek węglowych, które zgodnie z założeniami
projektowymi powinny pracować w podstawie zapotrzebowania. Ponadto energia
promieniowania słonecznego i energia kinetyczna wiatru nie może być magazynowana w
pierwotnej formie. Przejście od tradycyjnego systemu elektroenergetycznego do systemu
elektroenergetycznego opartego na OZE stanowi zatem istotną zmianę paradygmatyczną.
Bezpieczne eskalowanie udziału energii produkowanej z OZE, z uwagi na ich często
stochastyczną charakterystykę pracy, oraz konieczność równoważenia podaży z popytem
generuje potrzebę rozwoju technologii magazynowania energii.

3. TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII
Z uwagi na wyzwania stawiane przed światowym rynkiem energetycznym w
długoterminowej perspektywie rozwój energetyki rozproszonej jest nieunikniony.
Magazynem energii zgodnie z ustawą o OZE jest wyodrębnione urządzenie lub zespół
urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, niepowodujących
emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na
częściowe jej odzyskanie [13]. Zastosowanie technologii magazynowania energii ma
swoje uzasadnienie w strategii dążenia do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego
kraju, zwiększając ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed
przeciążeniami oraz umożliwiając bilansowanie nadmiarów lub niedoborów energii.
Spośród ważniejszych celów stosowania magazynów energii można wyróżnić m.in.
skuteczniejsze wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, zaspokojenie
rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną czy wzrost bezpieczeństwa
energetycznego kraju [14]. Magazynowanie energii może zachodzić przy wykorzystaniu
szeregu różnych technologii. Podstawowy podział magazynów energii z uwagi na sposób
jej magazynowania wyróżnia magazyny mechaniczne, magazyny chemiczne, magazyny
elektrochemiczne, magazyny elektryczne oraz magazyny termiczne [15]. Poszczególne
sposoby akumulacji energii mogą ze sobą współegzystować z uwagi na odmienne
charakterystyki pracy klasyfikujące je do różnych zastosowań. Obecnie w energetyce na
szeroką skalę wykorzystywane są elektrownie szczytowo-pompowe pracujące w
zależności od potrzeb jako odbiorniki energii elektrycznej lub źródła wytwórcze [16],
jednak ich zastosowanie jest ściśle uzależnione od charakterystyki terenu i wiąże się ze
znaczącą ingerencją w środowisko poprzez konieczność zagospodarowania terenu pod
stworzenie sztucznych zbiorników. W związku z licznymi ograniczeniami tej technologii
poszukuje się alternatyw, które mogłyby stanowić dla niej konkurencję. Analiza SWOT
wykonana w [14] wskazuje, że potencjalnie idealnym magazynem energii dla
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niestabilnych źródeł OZE może być wodór (technologia Power to Gas). Nadwyżki energii
odnawialnej mogą służyć do produkcji wodoru – np. w procesie elektrolizy, a następnie
wodór może być składowany, transportowany aby na końcu być użyty energetycznie
(produkcja energii w szczycie lub przy brakach warunków pogodowych wpływających
na mniejszą produkcję z turbin wiatrowych). Kluczową cechą odróżniającą systemy HES
(Hydrogen Energy Storages) od innych form magazynowania energii (np. baterii lub
systemów magazynowania energii za pomocą sprężonego powietrza) jest ich elastyczność
i możliwość świadczenia wielu usług. Dzięki systemom HES energia elektryczna może
być magazynowana na szeroką skalę, tj. od 1 GWh do 1 TWh, podczas gdy akumulatory
zazwyczaj wahają się od 10 kWh do 10 MWh, magazynowanie sprężonego powietrza i
elektrownie szczytowo-pompowe od 10 MWh do 10 GWh [14].

4. METODY WYTWARZANIA WODORU
W stanie wolnym na Ziemi, wodór występuje głównie w zewnętrznej warstwie
atmosfery, do której dostęp jest bardzo utrudniony, dlatego jedynym rozwiązaniem
pozyskiwania wodoru w postaci cząsteczkowej jest jego produkcja. Z uwagi na ten fakt
wodór nie może być definiowany jako pierwotne źródło energii tak jak ropa naftowa czy
węgiel, ale jako nośnik energii [17]. Istnieje wiele procesów produkcji wodoru, które
różnią się między sobą w zależności od rodzaju zastosowanego paliwa pierwotnego
(amoniak, metanol, etanol, węglowodory, woda) oraz związanych z nimi reakcji
chemicznych (rozkład, reforming parowy, częściowe utlenienie, elektroliza, zgazowanie)
[18]. Wodór może być wytwarzany z różnych odmian materiału wyjściowego przy
wykorzystaniu zarówno odnawialnych jak i nieodnawialnych źródeł energii.

Rys. 7. Udział poszczególnych surowców w procesach wytwarzania wodoru [19, 20]

Obecnie najszerzej rozpowszechnioną technologią generowania wodoru jest
reformowanie gazu ziemnego (48%). Niestety, nie jest to zbyt korzystna dla środowiska
metoda z uwagi na produkty uboczne reformingu parowego takie jak tlenek węgla,
dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane. Przykładowo na tonę wodoru wytworzonego tą
metodą wytwarzane jest równocześnie 9-12 ton CO2. Kolejne 30% stanowi wodór
produkowany z ropy naftowej, około 18% pochodzi z węgla. Te metody również nie są
najkorzystniejsze dla środowiska z uwagi na emisję gazów cieplarnianych. Elektroliza
wody stanowi jedynie 4% spośród wszystkich metod wytwarzania wodoru, głównie z
powodu kwestii gospodarczych [19, 20]. Przewiduje się, że w miarę zwiększania
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (słoneczna, wiatrowa, jądrowa) będzie rosła
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produkcja wodoru przy wykorzystaniu tej technologii. Elektroliza ma potencjał stać się
wiodącym “zielonym” sposobem na produkcję wodoru, ponieważ dla jej zastosowań
można wykorzystać prąd stały z odnawialnych zasobów energii na przykład słonecznej,
wiatrowej czy biomasy. Wykorzystanie nadwyżki energii odnawialnej w procesie
elektrolizy stanowi ogromny potencjał zintegrowania odnawialnych źródeł energii,
pracujących w sposób nieciągły, z systemem energetycznym. Ponadto przewiduje się, że
w miarę wzrostu cen paliw będzie rosło znaczenie produkcji wodoru z wykorzystaniem
energii wiatru czy Słońca.

5. KONCEPCJA STANOWISKA BADAWCZEGO
Planowane jest przeprowadzenie badań na stanowisku, którego schemat blokowy
przedstawiono na rysunku 2. Stanowisko składa się z następujących elementów:
• panelu PVT Ensol E-PVT 2.0,
• turbiny wiatrowej (160 W),
• elektrolizera Hy PEM XP 480 AC,
• bufora DC – akumulatora kwasowo-ołowiowego,
• systemu zbierania danych WAGO.

Rys. 2. Schemat blokowy instalacji

Idea stanowiska badawczego opiera się na komplementarnym wykorzystaniu energii
wiatrowej i słonecznej, odpowiednio przez turbinę wiatrową i panel fotowoltaiczny.
Podstawowym elementem instalacji jest panel fotowoltaiczny Ensol E-PVT 2.0 o
szczytowej mocy elektrycznej 300 W i mocy cieplnej 895 W (gdy natężenie
promieniowania wynosi 1000 W/m2. Panel znajduje się w Laboratorium Odnawialnych
Źródeł Energii w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Turbina wiatrowa
zostanie wykorzystana do stworzenia hybrydowego systemu wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych, który będzie wykorzystywany do zasilania elektrolizera.
Energia odnawialna to ładowanie akumulatorów buforowych, których parametry
ładowania i aktualna energia są monitorowane przez system akwizycji danych. Algorytm
steruje pracą elektrolizera za pomocą warunkowych stwierdzeń uwzględniających
dostępną moc, poziom wody i aktualną temperaturę urządzenia. Jeśli jeden z tych stanów
jest negatywny, sterownik utrzymuje proces w celu osiągnięcia korzystnych warunków
pracy. Zapotrzebowanie na moc jest odnawiane poprzez ciągłe ładowanie akumulatorów
w zależności od dostępnej energii wiatrowej i słonecznej. Jeśli bufor jest pełny, a
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elektrolizer jest wyłączony, moc jest kierowana do odbiornika zastępczego, aby
zminimalizować ryzyko udławienia się turbiny wiatrowej, jednak należy unikać takiej
sytuacji. Należy stwierdzić, że zestaw akumulatorowy pełni rolę bufora, przekazując
energię z turbiny wiatrowej i panelu PVT do elektrolizera. System akwizycji danych
oparty na sterowniku WAGO PFC100 monitoruje i przechowuje dane rzeczywiste tj.
aktualną moc źródeł OZE, parametry ładowania bufora i poziom przechowywania,
przepływ wodoru, oraz przesyła je do serwera danych. Potrzeba buforowania energii
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii wynikała z potrzeby zapewnienia
stabilnego zasilania elektrolizera. Podczas dobrych warunków pogodowych dla produkcji
energii odnawialnej, energia elektryczna jest ładowana do akumulatora ołowiowokwasowego, który jest jednocześnie pobierany przez elektrolizer. Gdy dopływ energii
elektrycznej jest wyższy niż zapotrzebowanie na elektrolizę, akumulator jest ładowany, a
zakumulowana energia jest jak najszybciej zamieniana na wodór.

Rys. 3. Stanowisko badawcze do produkcji wodoru na drodze elektrolizy

6. PODSUMOWANIE
Obecnie stosowane techniki produkcji wodoru są albo bardzo drogie (elektroliza), albo
szkodliwe dla środowiska i wymagające dodatkowych technologii np. wychwytujących
dwutlenek węgla. Pomimo dynamicznie rozwijającej się technologii pozyskiwania
wodoru w procesie elektrolizy wody, która umożliwia wykorzystanie odnawialnych
źródeł, stanowi ona znikomy udział wśród metod wytwarzaniu tego pierwiastka. Wynika
to przede wszystkim z najniższych kosztów produkcji i inwestycji oraz dużej sprawności
metod opartych o paliwa kopalne. Wykorzystanie OZE do zasilania procesu elektrolizy
umożliwia jednocześnie zmagazynowanie nadwyżek energii powstałych w sieci
elektroenergetycznej w postaci wodoru. Istniejące instalacje elektrolizerów nie są jednak
w stanie nasycić rynkowego popytu na ten gaz. Zwiększenie sprawności energetycznej
przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji wodoru na drodze elektrolizy
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wykorzystującej energię odnawialną może zapewnić tej technologii potencjalnie
pierwszeństwo na rynku. Wodór wytwarzany z wody będzie stopniowo zastępować
paliwa kopalne i może stać się głównym, „zielonym” nośnikiem. Bez wątpienia systemy
magazynowania energii będą nieodzownym elementem systemów energetycznych
przyszłości. Pewność tej tezy potwierdza obserwowaną na świecie zmianę kierunku
przemian na rynku energii, która sprowadza się do stopniowego zastępowania systemów
konwencjonalnych, opartych głównie na węglu i gazie ziemnym, systemami opartymi na
odnawialnych źródłach energii, w tym głównie na okresowo dostępnej energii słonecznej
i wiatrowej. Jego wykorzystanie i zastosowanie wzrasta z każdym rokiem. Naukowcy,
politycy i działacze na rzecz ochrony środowiska mają wiele nadziei na to zielone źródło
energia. Mówi się, że w ciągu kilku dziesięcioleci wodór może zastąpić ropę naftową i
inne paliwa kopalne. Przed tym zdarza się jednak, że trzeba rozwiązać wiele poważnych
problemów związanych z wykorzystaniem wodoru jako środka transportu. ekologiczne
źródło energii - nie tylko do zastosowań mobilnych lub domowych, ale także do zasilania
na dużą skalę.
Podziękowania
Praca została sfinansowana ze środków Subwencji Badawczej Katedry Techniki
Cieplnej Politechniki Śląskiej.
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STRESZCZENIE
Przedstawiono badania teoretyczne zaproponowanego systemu w pełni niezależnego
sterowania zaworami (PNSZ) silnika ZI. Analiza obejmowała sterowanie ruchem
zaworów dolotowych, co skutkuje dopasowaniem masy świeżego ładunku do aktualnego
obciążenia silnika, jak również ruchem zaworów wylotowych, gdzie głównie chodzi o
zatrzymanie reszty spalin w cylindrze, czyli realizację wewnętrznej recyrkulacji spalin.
Odniesieniem dla oceny korzyści oraz badania efektywności pozyskiwania pracy, w
wyniku zastosowania systemu PNSZ, jest otwarty obieg teoretyczny Seiligera-Sabathe’a
z klasyczną, dławieniową regulacją obciążenia. Wykorzystanie systemu w pełni
niezależnego sterowania zaworami do regulacji obciążenia silnika ZI umożliwi
wyeliminowanie przepustnicy, a przez to zmniejszenie pracy wymiany ładunku,
szczególnie w zakresie obciążeń częściowych. Najlepsze efekty w zakresie zmniejszenia
dawki paliwa i zwiększenia sprawności obiegu dla systemu PNSZ, w porównaniu do
systemu z regulacją dławieniową uzyskuje się w obszarze niskiego i średniego obciążenia
silnika.

Słowa kluczowe:

silnik spalinowy ZI, obieg teoretyczny, wymiana ładunku, sprawność silnika, niezależne
sterowanie zaworami;

1. WPROWADZENIE – PODSTAWOWE CECHY OBIEGU
System w pełni niezależnego sterowania zaworami (PNSZ) uzyskuje się, łącząc
system z wcześniejszym zamknięciem zaworu dolotowego (WZZD) [1, 2, 3] z system z
wcześniejszym zamknięciem zaworu wylotowego (WZZW) [4, 5]. System PNSZ
umożliwia realizację wewnętrznej recyrkulacji spalin wraz z pełną regulacją dawki
paliwa. Otwarty obieg teoretyczny tłokowego silnika spalinowego dla systemu w pełni
niezależnego sterowania zaworami (PNSZ) przedstawiono na rys. 1. W systemie PNSZ
regulacji obciążenia dokonuje się za pomocą dwóch niezależnych parametrów
regulacyjnych:
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• stopnia kompresji εw,z spalin recyrkulowanych:

 w ,z =

Vw ,z
V2

,

(1)

który jest parametrem regulującym masę m sr spalin recyrkulowanych,
• względnej objętość εd,z cylindra, przy której następuje zamknięcie zaworu dolotowego:

d, z =

Vd, z
V2

,

(2)

która jest parametrem regulującym masę m m świeżego ładunku, doprowadzonego do
cylindra.
p
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Rys. 1. Otwarty obieg teoretyczny dla w pełni niezależnego systemu sterowania zaworami (PNSZ)

Przebiegi wartości parametrów regulacyjnych w ujęciu względnym, w zależności od
pracy obiegu przedstawiono na rys. 2. Praca L o obiegu odniesiona jest do maksymalnej
pracy Lo,max otwartego obiegu Seiligera-Sabathe’a [4, 5]. Zbliżona do liniowej zależność
pracy obiegu od parametrów regulacyjnych jest korzystna ze względów regulacyjnych.
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Rys. 2. Wartości parametrów regulacyjnych dla systemu PNSZ, w zależności od pracy obiegu dla
dwóch granicznych wariantów
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Na rys.2 oraz na wszystkich pozostałych charakterystyki będą przedstawione dla
dwóch granicznych wariantów analizowanego systemu:
– wariant 1: dla εd,z = ε = idem, wtedy parametrem regulacyjnym jest ε w,z = var,
– wariant 2: dla εw,z = 1 = idem, wtedy parametrem regulacyjnym jest ε d,z = var.

2. DAWKA PALIWA
Podstawowymi parametrami oddziałującymi na wielkość dawki paliwa są: objętość
Vw,z cylindra w chwili zamknięcia zawory wylotowego, objętość Vd,o cylindra
odpowiadająca początkowi otwarcia zaworu dolotowego, objętość Vd,z cylindra w chwili
zamknięcia zaworu dolotowego oraz spadki ciśnienia spalin Δpw w układzie wylotowym
i ciśnienia powietrza Δpd w układzie dolotowym, a także stosunek λ nadmiaru powietrza.
Przy założeniu, że λ = idem dawkę paliwa można wyrazić następująco [4]:

m p = m p,0

p d Vd,z − Vd,o
,
p 0 V1 − V2

(3)

gdzie: mp,0 jest to bazowa wielkość dawki paliwa, odpowiadająca maksymalnej masie
świeżego ładunku doprowadzonego do cylindra; p d ciśnienie w kolektorze dolotowym.
Względne zmniejszenie dawki paliwa Δmp/mp,SS dla systemu PNSZ, w porównaniu do
systemu z klasyczną regulacją dławieniową zilustrowano na rys. 3. Zakreskowana
powierzchnia obejmuje pełny zakres zmian wartości dwóch, niezależnych parametrów
regulacyjnych obciążenia silnika εw,z i εd,z.
Dla badanego systemu PNSZ obserwuje się zmniejszenie dawki paliwa, w porównaniu
do regulacji dławieniowej, w całym zakresie pracy obiegu przy czym jest ono szczególnie
znaczące w zakresie niskich obciążeń. Wykazano, że największą (dochodzącą do 19%)
oszczędność zużycia paliwa można osiągnąć stosując wariant 1. Wstępne badania
eksperymentalne silników wyposażonych w elektromagnetyczne systemy sterowania
zaworami [6, 7], prezentowane w publikacjach, wykazują oszczędność zużycia paliwa od
7% [8] do 19% [9, 10].

m p
m p,SS

0,20

System PNSZ

0,18
0,16

Wariant 1

0,14

mp/mp,SS = f(Lo/Lo,max )
 = 10;  = 0,9

0,12
0,10

pd/p0 = pw/p0 = 0,1

0,08
0,06
0,04

Wariant 2

0,02
0,00
0,0

0,2

0,4

0,6

Lo/Lo,max

0,8

1,0

Rys. 3. Względne zmniejszenie dawki paliwa Δmp/mp,SS dla systemu PNSZ w porównaniu do
systemu z klasyczną regulacją dławieniową, w zależności od pracy obiegu
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3. PRACA WYMIANY ŁADUNKU
Pracę wymiany ładunku Lw dla systemu PNSZ można zapisać jako sumę składowych
prac użytecznych:
(4)
L w = L u,6−7 + L u,7−8 + L u,8−9 + L u,9−10
Wskaźnik μ względnej pracy wymiany ładunku definiuje się jako stosunek pracy
wymiany ładunku Lw (4) do pracy obiegu Lo:
=

Lw
Lo

,

(5)

Pracę wymiany ładunku Lw dla systemu PNSZ przedstawiono na rys. 4. Na rysunku,
dla porównania, pokazano również pracę L w dla otwartego obiegu Seiligera-Sabathe’a.
Istotna zaleta systemu PNSZ przejawia się w tym, że wartość bezwzględna pracy wymiany
ładunku maleje ze spadkiem pracy obiegu. Dzięki temu względna praca wymiany ładunku
μ nie osiąga znaczących wartości w zakresie małych obciążeń (rys. 5).
Lo/Lo,max
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 = 10;  = 0,9
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pd/p0 = pw/p0 = 0,1
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Rys. 4. Porównanie prac Lw/(p0V1) wymiany ładunku dla systemu PNSZ i obiegu SeilgeraSabathe’a
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Rys.5. Porównanie wskaźników μ względnej pracy wymiany ładunku dla systemu PNSZ i obiegu
Seilgera-Sabathe’a
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Dla wariantu 1 i 2 wskaźnik μ nie przekracza 4%. Tak małe wartości względnej pracy
wymiany ładunku są efektem wyeliminowania przepustnicy z układu dolotowego.
Przebieg pracy wymiany ładunku dla systemu PNSZ kształtuje się odwrotnie pod
względem jakościowym, w porównaniu do systemu z klasyczną regulacją dławieniową
(otwarty obieg Seiligera-Sabathe’a). W systemie PNSZ wartość bezwzględna pracy
wymiany ładunku maleje się w miarę zmniejszania obciążenia silnika, co jest jego
znaczącą zaletą.

4. SPRAWNOŚĆ OBIEGU
W aspekcie energetycznym istotnym parametrem jest sprawność ηo obiegu. Sprawność
obiegu teoretycznego wyraża stosunek pracy obiegu Lo do całkowitej energii Qd
doprowadzonej do obiegu [11]:
L
(6)
o = o
Qd
Sprawność ηo obiegów PNSZ oraz Seeiligera-Sabathe’a przedstawiono na rys. 6.
0,65

o

Wariant 1

 = 10;  = 0,9 pd/p0 = pw/p0 = 0,1
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Obieg Seiligera-Sabathe’a

0,50

System PNSZ
0,45

0,40
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Lo/Lo,max
Rys. 6. Porównanie sprawności ηo systemu PNSZ i obiegu Seilgera-Sabathe’a

Sprawności obiegów ηo dla systemu PNSZ są wyższe od sprawności otwartego obiegu
teoretycznego Seiligera-Sabathe’a. Dzięki zwiększeniu wartości sprawności obiegu ηo
można uzyskać zwiększenie wartości efektywnej sprawności energetycznej ηe silnika [5].
Najwyższe sprawności osiąga obieg dla granicznego wariantu 1. W zakresie małych
obciążeń sprawność obiegu ηo wariantu 1 jest o około 0,13 większa od sprawności obiegu
z klasyczną regulacją dławieniową. Charakterystyczny i korzystny dla wariantu 1 jest
płaski przebieg sprawności obiegu ηo, w całym zakresie osiąganej pracy obiegu. Zatem
ten wariant jest najbardziej odpowiedni do regulacji obciążenia silnika ZI. Jedynym
ograniczeniem w tym względzie mogą być zbyt duże wartości stopnia recyrkulacji spalin,
ale tylko przy najniższych wartościach pracy obiegu (rys. 7).
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5. PARAMETRY PROCESU WEWNĘTRZNEJ RECYRKULACJI
SPALIN
Głównymi parametrami charakteryzującymi proces wewnętrznej recyrkulacji spalin są
[4, 5]:
• stopień recyrkulacji spalin αr:
m
(7)
 r = sr , 0   r  1 ,
m1
gdzie: msr – masa spalin recyrkulowanych (zatrzymanych w cylindrze),
m1 – całkowita masa ładunku (masa ładunku w punkcie 1 obiegu),
• krotność recyrkulacji spalin αk:
k =

m sr
, k  0 ,
mm

(8)

gdzie: mm – masa świeżego ładunku (mieszanki), doprowadzonego do cylindra.
Uwzględniając związki łączące masy występujące w definicjach (7) i (8) oraz dodatkowo,
że m1 = m10, definicje te można zapisać w postaci:
m sr
m sr
r =
,
(9)
k =
m m + m sr
m1 − m sr
i wskazać na wzajemną zależność pomiędzy parametrami αr a αk:
k
r
r =
k =
,
1 + k
1 − r

(10)

Stopień recyrkulacji spalin αr można także wyrazić przez parametry obiegu.
Uwzględniając zależności między odpowiednimi parametrami obiegu, uzyskuje się:

p w
p0  w,z
r =
p d  d , z
1−
p0
1+

 

 d, z







(  −1)

 −  M sr
 M1

(11)

Podobnie, jeśli do definicji (8) krotności recyrkulacji spalin αk zostaną podstawione
formuły, określające odpowiednio masę m sr spalin recyrkulowanych i masę mm
doprowadzonej świeżej mieszanki oraz uwzględni zależności między odpowiednimi
parametrami obiegu, uzyskuje się:
p w
1+
 w ,z
p0
k =
p d  d , z −  d ,o
p
1−
1+ w
p0
p1

 −

 w ,z

( d,z −  d,o )

 

  d,z


 
 w ,z
  d ,o












(  −1)

(  −1)

 
−
  d,z







(  −1)

M sr
M

m
 − 




(12)

Stopień recyrkulacji spalin αr i krotność recyrkulacji spalin αk dla systemu PNSZ, w
zależności od pracy obiegu odpowiednio przedstawiono na rys. 7 i 8. W zakresie małych
obciążeń, dla granicznego wariantu 1 regulacji obciążenia, osiąga się duże wartości
stopnia recyrkulacji αr (do 80%), a krotność recyrkulacji αk dochodzi do 4. Z uwagi na
pewność zapłonu, a także prawidłowość procesu spalania paliwa, wartości te mogą okazać
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się zbyt duże. Wówczas, przy zastosowaniu systemu PNSZ do regulacji obciążenia w
rzeczywistym silniku, system PNTS, w tym obszarze pracy silnika, nie będzie dostępny.
Dopuszczalne wartości stopnia recyrkulacji oraz krotności recyrkulacji spalin mogą być
wyznaczone jedynie na drodze badań eksperymentalnych.
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Rys. 7. Stopień recyrkulacji spalin αr dla systemu PNSZ, w zależności od pracy obiegu
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Rys. 8. Krotność recyrkulacji spalin αk dla systemu PNSZ, w zależności od pracy obiegu

Należy podkreślić także ekologiczny aspekt zastosowania systemu PNSZ, w którym
dzięki recyrkulacji spalin podczas spalania obniżeniu ulega maksymalna temperatura, co
pociąga za sobą ograniczenie emisji tlenków azotu. Ponadto, zmniejsza się strumień ciepła
(straty ciepła) do ścianek cylindra [12, 13].
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6. PODSUMOWANIE
Obserwowane, korzystne efekty zastosowania w pełni niezależnego systemu
sterowania zaworami są wynikiem przede wszystkim wyeliminowania przepustnicy, jako
elementu wykonawczego regulacji obciążenia silnika ZI, z zachowaniem ilościowej
(dławieniowej) regulacji obciążenia. W proponowanym systemie rolę przepustnicy, w
zakresie regulacji napełniania i obciążenia silnika, przejmują zawory. Potwierdzono tezę,
że jednym z istotnych sposobów poprawy efektywności pracy silników ZI, szczególnie w
zakresie obciążeń częściowych, jest zmniejszenie pracy wymiany ładunku. wymiany
ładunku. Praca Lw wymiany ładunku dla badanego systemu jest znacznie mniejsza od
pracy wymiany ładunku dla klasycznej regulacji dławieniowej (obiegu SeiligeraSabathe’a). Dla systemu PNSZ wartość względnej pracy wymiany ładunku nie przekracza
4%, w całym zakresie obciążenia. Ze względów ekologicznych, korzystne może być także
łączenie proponowanych systemów niezależnego sterowania zaworami z innymi zarówno
pierwotnymi, jak i wtórnymi przedsięwzięciami, mającymi na celu obniżenie emisji
substancji szkodliwych.
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