TECHNOLOGIA

PRZEPLYWOWYCH
MASZYN
WIRNIKOWYCH
i
I

I

VI Konferencji

iI
I

prof.

Zbiór prac
Naukowo-Technicznej
pod redakcja

dr. Inz. KAZIMIERZA

Rzeszów,

pazdziernik

OCZOStA

1988

Joachim J. OITE
Zdzislaw BIELECKI
Instytut Maszyn
i Urzadzen Energetycznych
Politechniki Slqskiej

POLA OPTYMALNYCH PARAMETRÓW

PROJEKTOWYCH

WEN1YLATORÓW

OSIOWYCH

Na podstawie analizy zwiazku pomiedzy sprawnoscia wentylatora
osiowego a
zbiorem parametrów projekto~~ch WJznaczono opt)~lne. po~ wzgledem
sprawnosci, pola parametrów w ukladzie bezwymiaro.~ch liczb charakterystycznych
cisnienia
i ~~dajnosci ~*. Wykorzystano najnowsze dane w zakresie modelowania wielkosci dysypacji energii w poszczególnych ele~ntach ukladu przeplywowego. Rozratrzono przydatnosc stosowania niektórych kr}~eriów obci4zenia aerodynamicznego wienców sprezaj4cych.
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zwi~zku pomiedzy

projektc~ych

spra~uoscla

ma podstzwowe

znaczer~e

do procesu projekto~GI.da. ~sród parametrów
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zachodzacych tu zjawisk,
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go [1], Bernarda [2] i Tuliszki [3] stawialy sobie w ogólnosciza cel
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Zrezygno~~no tet z szeregu zalozen upraszczajacych,

kt6rymi obciatone

byly

poprzsdr~e prace.
2. ZBIÓR

CECH (PARAMETRÓW) GEOMETRYCZNYCH

Jako podstawe w przepro~~dzonej

analizie przyjeto schemat wentylatora

osiowego przedstawiony na rys. 1.

.-.-.
!I'

:

,
I'

Rys.

1. Schemat

','1yszczególn1ctu mozna
skrzyr~a

wentylatora

zasadnicze

jego

osiowego.
elementy,

takie

jak:

wloto~~,

pierscieniowy

odcinek

dolotowy

do wirnika,

wirr..ik,

ki =ro~;nica tylna,

dyfuzor.
Zalozono, ze od strony dyfuzora wentylator podlaczony
kanalu.

jest bezposrednio

do

Najwazr..iejszeparametry geometryczne wentylatora ujete w postaci bez\~'}"'"..J.aro
:ej (w odniesieniu do srednicy obudowy zewnetrznej)
~
- stosul'leksreCnicy piasty do srednicy obudowy,
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lo
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wienca stojanowego,
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ddZ - sredr..icadyfuzora na wylocie,
-

Id - dlugosc dyfuzora.

Inn~ wielkosci to:

z

- liczba lopatek wirr..ika,

zk

-

liczba lopatek kiero~T..icy.

Lopatka wirrJka przyjeta jest jako liniowo zwe~ajaca sie przy zachowaniu

=

relacji 1./1
0,8, nato!:J.ast lopatka kiero-v.n1cy
_ o
?rzy zaloze~iu stalosci promienia wygiecia.
.3.ZBiÓR CECH

tylnej

rozpatrywana

jest

Kl~EMA1YCZ~YCH .

Zbiór cech kinematycznych okreslony jest przez nastepujace
rozklad skladowej osiowej predkosci przed i za wirnikiem oraz
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4. ZBIÓRCECHAZYCZNYCBCZYNNJL\

Podstawowe

przyjeto

cechy

jako stala

fizyczne

oraz lepkosc

prze'tlacz.anego

kinematyczna
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..;)k ujeta , w liczbe
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s. MODELOWANIE
STRAT~TKOWYCH

sie z jednoznaczniewy0drebnionych elementów, przy globa1.nej ocenie strat przyjeto,
zgoc!n1e z zasada superpozycji,
ze kazdy z tych element6w wnosi swój wlasny wk1:ad w b1.lans strat energii. Dalsze rozczlonkowanie przeprowadzono wedlug fizykaln1e
wyodrebnionego zródla strat.
WyrÓ:2:n1ononas'tepujace
straty:
Biorac

pod uwage,

:2:e ukhd prz~ply..,o'WY s1d:ada

- strata skrzyni wlotowej,
- strata w odcinku dolotowym do wirnika,
s'trata wirnika (prot'i, lowa brzegowa, indukowana. s zcze11nowa , brodzenia).
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5.1. Strata profilowa wienca wirnikowego
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Calkowita strate profilowa wirnika uzyskuje
nia wzdluzwysokosci wienca lopatkowego.
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5.2. Zagadnienie uwzglednienia pierscieniowych wartsw przysniennych
y klasycznej

teorii osiowego stopnia sprezajacego

wplywu pierscieniowych

warstw przysciennych

wprowadzono

dla uwzglednienia
tzw.

wspólczynnik

zmniejszenia mocy Q [5].
W cytowanych juz pracach [1] i [2] pojecie to natomiast nie wystepuje, podczas gdy z praktyki badawczo-projektowej bezposredn1owynika,
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6. W'lNIKI OBuCZEA

Analize przeprowadzono dla poszczególnych
stosunków sredn1c.
2, 3 i 4 przedstawiono
wyniki dla stosunk6w srednic o wartosciach
.Jo = 0,63 i
0.41

Na rys.
~o - 0.5.

~o =,0,71.
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D = 600 !!!ID 1 obrotów n ... 3000
1
z
roin- , co odpowiada danym dla wentylatorów
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.
Linie "Y2= const wykreslono
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stosowanych
par-c:Detrów pracy 'Wukladzie 'I'
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-
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.
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zaznaczono
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lopatek wirnika
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z wariacyjnego

lowal teorie tworzenia
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ujecia zasad mechaniki,

sie tzw. "Dartwego ~zer~a

pelniona badaniami Marcino,vskiego. Na podstawie
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obciazenie

Strs~~eletzky

sformu-

wiru", która zost8~~ uzutyct badef. WYSUI".ietor.ipote-
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- -.
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Przeprowadzona

analiza

~dazków

wego 1 zbiorem cech geometrycznych,

~edzy

spra.~osc1a

'ientylatora osio-

kinetlatycznych i tizyc:?.l1ych
(za1ez~c.

(1» pozwo1B:a \'ryznaczyc
pola optymalnych par~etrcw pracy wer:tylator::w
Q<!r
sio...~ch.
Wykresy tego typu jak na rys. 2, 3 1 4 sa niezbedr~ y procesie prpjektO'

ania tych maszyn,

szczegó1nie

zas przy rc.cjona1n)o"1l!
dC100rze para.me~

.

projektowych.
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