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Egyfokozatú turbófúvó aggregátok
áramlási jellemzőinek numerikus és
kísérleti meghatározása
A cikk két radiális átömlésű és egyfokozatú turbófúvó aggregátban kialakuló áramlás numerikus vizsgálatával foglalkozik.
A két vizsgált turbófúvó aggregát különböző lapátgeometriájú - az eredeti és újratervezett járó-, valamint és két vezető-,
illetve visszavezető kerék felhasználásával összeszerelt - változatait jelentette. A numerikus vizsgálatok fő célja egyrészt
közelítőleg meghatározni a turbófúvó fontosabb üzemi jellemzőit, másrészt részletes információt kapni a turbófúvó belsejében
kialakuló áramlásról. A turbófúvókban lévő áramlás jellemzőinek meghatározása az ANSYS-FlUENT kereskedelmi szoftver
alkalmazásával történt. Az eredmények ismeretében eldönthető, hogyaturbófúvó főbb részegységei jól működnek, vagy nem.
Az áramlási eloszlások átlagértékei alkalmasak a turbófúvók üzemi jellemzőinek közelítő meghatározására. A szimuláció
által meghatározott közelítő üzemi jellemzők, a számított értékek validálása érdekében azok összehasonlításra kerültek a
turbófúvók laboratóriumi mérései során kapott jelleggörbe pontjaival. Az összehasonlítás eredményeként a szimuláció által
kapott üzemi jellemzők a laboratóriumi mérésből származó jelleggörbével jó egyezést mutattak.
The paper deals with the numerical investigation of the flows in two radial-flow one-stage blower-aggregates. These blower
aggregates by applying the original and redesigned impellers and two guide and return-guide vanes with different blade
geometries assembled in two various configurations were investigated. The main aim of these numerical studies is to predict
the relevant operating behaviour of the blowers and to determine detailed information about the flow characteristics inside
that. The distributions of flow characteristics in the blowers determined by ANSYS-FlUENT are available to decide whether
the main functional parts of the blowers are working properly, or not. The average values of the flow characteristics are
usable to determine the characteristics of the calculated operating points of the blowers. The discrete points of the predicted
performance curves are compared with measured data obtained by experimental tests of the blower-aggregate for their
validation. The comparison between the predicted and measured performance curves shows a fairly good agreement.

Az áramlási folyamatok CFD szimulációja az
elmúlt néhány évben nagymértékben fejlődött a
CFD területén elért legfrissebb kutatási eredmények alkalmazásával, amelyet a számítógépek
számítási és tárolási kapacitásának gyors növekedése is nagymértékben elősegített. Napjainkban a
nagyobb teljesítményű személyi számítógépek kereskedelmi szoftverek felhasználásával már közvetlenül lehetővé teszik komplex 3D-s és időben
változó áramlástani feladatok numerikus szimulációját.
A továbbiakban két radiális átömlésű turbófúvó (TF1 és TF2 jelű) tervezési változataiban kialakuló időben változó komplex három-dimenziós
áramlási folyamat számítógépes analízisének néhány fontos jellemzőit mutatjuk be. Ez a kutató
munka egyrészt szorosan kapcsolódik a turbófúvó
aggregát (továbbiakban TFo jelű) korábbi változatának bemutatott kísérleti vizsgálatához [1],
valamit másrészt ugyancsak a TFo jelű turbófúvó

aggregát CFD vizsgálatát összefoglaló cikkben
[2] bemutatott eredményekhez is.
A numerikus analízissel párhuzamosan a turbófúvó aggregátok kísérleti laboratóriumi vizsgálatának elvégzésére is sor került. Ezt követően a
számítási eredmények kiértékelése, majd a kapott
számítási és mérési eredmények összehasonlításának eredményei ismerhetők meg.
Bevezetés
A cikk részletesebben egyfokozatú és radiális
átömlésű turbófúvó aggregát TF1 és TF2 jelű változataiban kialakuló áramlási viszonyok numerikus vizsgálatával foglalkozik. A numerikus vizsgálat elvégzésének elsőrendű célja a fent említett
két turbófúvó aggregát változatainak működése
szempontjából alapvetően fontos üzemi paraméterek számítása, valamint az áramlás aggregáton
belüli jellemzőinek minél részletesebb meghatározása volt. A kísérleti laboratóriumi vizsgálat
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pedig elsősorban a turbófúvó aggregát működteté
sének fontosabb üzemi jellemzőit kívánta méréssei meghatározni. E mellett az elvégzett kísérleti
vizsgálat eredményeit az alábbiakban közvetlenül
a CFD vizsgálatok során kapott üzemi jellemzők
validálására is fel kívántuk használni.
Az aggregáton belüli áramlás ANSYSFLUENT kereskedelmi szoftver [3] alkalmazásával nyert eloszlásai alkalmasak az aggregát egyes
részegységei helyes működésének megítélésére. A
számított üzemi paraméterek számértéke i - azok
validálása érdekében - pedig összevethetők a turbófúvó aggregát laboratóriumi mérési eredményeivel [4].
A numerikus vizsgálatra került turbófúvó aggregát főbb egységeinek szétszerelt állapotban készített fényképei az l. ábrán láthatók.

lesztettük a turbófúvó aggregát - a fenti tervezési
esetek mindegyikének numerikus vizsgálata során alkalmazható - teljes számítási tartományát,
amelyet a 2. ábrán mutatunk be. A fényképek és a
3D-s geometriai modell egybevetésével jól látható, hogy a tartomány be- és kilépő keresztmetszeteit a valóságos kialakításhoz képest kismértékben
módosítottuk a peremfeltételek korrekt megadása
céljából.

2. ábra A turbófúvó aggregátok teljes 3D-s

számítási tartománya két nézetben

l .ábra A vizsgált turbójúvó

aggregátjőbb

egységei

szétszerel! állapotban

A turbó fúvó aggregát tervezési változatainak
kidolgozása során a fent megadott főbb egységek
közül a járókerék és a vezető- visszavezető kerék
geometriai jellemzőit változtattuk meg az alábbi
l . táblázatban megadottak szerint.
i . táblázat
Vezető-,

illetve a
kerék
jele

A turbófúvó
aggregát jele

Járókerék
jele

TFo

JKo

Mo

TF J

JKo

M]

TF2

JK]

M2

visszavezető

A rendelkezésre álló geometriai jellemzők felhasználásával először a numerikus számítások
előkészítéséhez az ANSYS-FLUENT kereskedelmi kód grafikus előkészítő programjával kifej-

Az áramló levegő a turbófúvó szívócsonkján
érkezik a járókerékre, amelynek forgatása miatt az
a folyadék energiáját megnöveli. Ezt követően a
levegő a járókerék oldali vezetőkeréken át a nyomótérbe kerül, majd a hátoldali visszavezető-keré
ken átáramolva a nyomócsonkon távozik el a turbófúvó-aggregát egységből a modellünk esetében
a két "piskóta alakú" keresztmetszetű hengeres
kilépő csöveken át, a valóságban a hasonló alakú
motortérbe, majd a szabadba.
Az alábbi ábrákon a numerikus vizsgálat során
kifejlesztett járó- és vezető- , illetve visszavezető
kerekeinek geometriáját mutatjuk be.
A 3. ábra a JKo jelű járókerék 3D testmodelljének áttetsző képét mutatja be, feltárva a járókerék
belső lapátjainak térbeli kialakítását is.

3.ábra AJKo jelű járókerék áttetsző 3D-s testmodellje
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A4. ábra azM1 jelű vezető-, illetve visszavezető kerék 3D testmodelljét két nézetben mutatja be.

rék-tartományt és az álló (STATOR) tartományt,
amelyet a turbófúvó aggregát háza és a vezetőke
rekek falai határo Inak.

OUf-l

4. ábra Az M] je lű vezető-, illetve

visszavezető

....
m

kerék

3D-s testmodellje

Az 5. ábra a JK1 jelű járó- és az M 2 jelű vezető- , illetve visszavezető kerék összeépített fényképét és 3D testmodelljét mutatja be.

-.

IN

OUf-l

6. ábra A számítási tartomány felosztása és azok
elnevezései

Ezt követte az egyes tartományok véges térfogatokra történő felbontása, az úgynevezett hálózás. Ajárókerékre elkészített numerikus háló felületi képe a 7. ábrán látható.
5. ábra A JK]
visszavezető-

jelű járó-

és az Ml jelű vezető-, illetve

kerék f énykép e és a 3D-s testmodellje összeszerelt állapotban

A numerikus CFD vizsgálat elsődleges célja a
turbófúvó-aggregát belsejében kialakuló áramlási
j ellemzők ANSYS FLUENT kereskedelmi programmal történő meghatározása. Ennek végrehajtásához a teljes számítási tartomány úgynevezett
véges térfogatokra történő felbontás a szükséges.

7. ábra A JK]

jelű j árókerék

véges térfogatokra való

felosztásának részlete

Turbófúvó-aggregátszámításirésztartományainak definiálása és hálózása
A teljes számítási tartományt először résztartományokra osztottuk, amelynek térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó elnevezései a 6. ábrán láthatók. A turbófúvó működéséből adódóan ugyanis
két alapvetően eltérő tulajdonságú áramlási teret
kellett elkülönítenünk: a forgó (ROTOR) járóke-

A TF1 jelű turbófúvó teljes számítási tartományának diszkretizációjaként összesen 11,27 millió, a TF2 jelű turbófúvó esetében pedig 12,16
millió véges térfogatú elem került kialakításra.
A két tartomány hálózásának végrehajtása során
az így kapott véges térfogatú elemek legnagyobb
torzultsági mérőszáma 0,89 és 0,82 értékek alatti
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volt, ami a számítások pontossága szempontjából
kedvező értéknek tekinthető.
A numerikus szimulációk legfontosabb peremfeltételeinek megadása
A numerikus megoldás előállításához természetesen peremfeltételek előírása is szükséges. Az
ezekre vonatkozó választásainkat a 6. ábra jelöléseit alkalmazva az alábbiakban mutatjuk be:
o a turbófúvó aggregát szívóoldali (az ábrán
,JN' jelű) belépő keresztmetszetében előírjuk az
áramló levegő turbófúvó aggregátba belépő fi tömegáram értékét, Pft.: "massflow in";
o a nyomóoldali mindkét (az ábrán " OUT]"
és " OUT2" jelű) kilépő keresztmetszetben pedig
megadjuk a környezeti nyomás PK értékét, Pft.:
,.pressure outlet";
o az aggregát belső határoló falai mentén pedig
a következő peremfeltételt írjunk elő: Pft.: "wall';
o a turbófúvó járókerekének számítási tartományát a körülötte elhelyezkedő "interface" tartománnyal együtt mozgó tartományként definiáljuk.
A futtatás végrehajtása során a turbófúvó
aggregát szívóoldali ,JN' jelű belépő keresztmetszetében kialakuló Pt abszolút nyomás aktuális átlagértéke kiszámítható, aminek értékét
célszerű a számítógép monitorán futtatás alatt
folyamatosan kijelezni. A számítási eredmények
validálása érdekében fontosnak tartjuk a peremfeltételek során rögzített PK környezeti nyomás
és a futtatás során aktuálisan meghatározásra
kerülő Pt nyomásérték meghatározását, amelyek elegendőek a turbófúvó aggregát által szállított tömegáram értékhez tartozóan az előállí
tott .1p = PK - Pt nyomáskülönbség értékének a
meghatározására. Ezek alkalmasak lesznek a turbófúvó aggregát munkapontjaihoz tartozó .1p,
ill értékpárok előállításához.
Ennek megfelelően a belépő keresztmetszetben
előírható "massflow in" peremfeltételnél megadható az ill tömegáram, a kilépő keresztmetszetekben a ,.pressure outlet" peremfeltétel szerint a
PK környezeti nyomás és az áramló levegő mért
környezeti hőmérsékletének megfelelő PK sűrűség
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értékei. Az áramló közeget összenyomhatónak tekintettük, amit a szimuláció végrehajtása során az
általános gáztörvény alkalmazásával lehet figyelembe venni. A közeg anyagegyenleteként a numerikus megoldás során pedig az ,,sST k-epsilon"
turbulencia modellt alkalmaztuk.
A numerikus vizsgálat eredményeinek bemutatása
Az ANSYS-FLUENT szoftver az előkészített
hálógeometrián oldja meg a vizsgált áramlási folyamat matematikai leírására alkalmas differenciálegyenlet-rendszert. E számítások végeredményeit ábrák és diagramok segítségéve l foglaljuk
össze. Az elvégzett CFD numerikus számításokat
minden esetben az aggregátok azonos üzemállapotára vonatkozóan végeztük el, mindig a főáram
lás irányából (a 8. ábrán jobbról balra) nézve.

=ft~~11

10
8

16

2

8. ábra A turbófúvó aggregátok számítási tartományában definiált ellenőrző keresztmetszetek elhelyezkedése

A számítási eredményeket egyrészt az áramlási
térben kijelölt (a 8. ábrán A-val és B-vel jelölt, a
járókerék forgástengelyére merőlegesen elhelyezkedő) metsző síkok mentén számított sebesség- és
nyomáseloszlás grafikus megjelenítésével tudjuk
bemutatni, ami a kialakuló áramlási eloszlás finomstruktúrájának megismerésére nyújt lehetősé
get. Ez az aggregátban kialakuló áramlás lokális
jellegű kiértékelését teszi lehetővé, felhívva a kutató figyeimét a működtetés során kialakuló helyi
jellegű áramlási problémákra. Ekkor az eredmé-
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nyeket bemutató eloszlásokat ábrák segítségével jelenítjük meg, mindig a főáramlás irányából (a 8. ábrán jobbról balra) nézve.
A számítási eredmények másrészt bemutathatók
a nagy részletességgel kiszámított áramlási jellemzők áramlási térben kijelölt többnyire átáramlási (a
8. ábrán az 1-16 közötti sorszámmaljelölt) keresztmetszeteire vonatkozóan meghatározott átlagértékek
változása révén is. A fenti ábrán a 2-8 jelű keresztmetszetek közötti szakasz az aggregát járókerekén, a
9-11 és a 13-15 jelű keresztmetszetek pedig a vezető-, illetve a visszavezető kerék lapátozásán való átáramlási szakaszt jelentik. Az l-s jelű keresztmetszet
az aggregát belépő, vagyis szívó-, illetve a 16-s jelű
keresztmetszetek pedig az aggregát kilépő, vagyis a
nyomó- keresztmetszete it jelölik.
A fentiekben definiált keresztmetszetek menti
átlagértékek meghatározásával lehetőség nyílik
az aggregátban kialakuló áramlás egy globális
értékelésére, ami lehetőséget nyújt a számított
jellemzőknek kísérleti vizsgálatok eredményeivel való összehasonlítására, más szóval a számítási eredmények validálására. Ekkor az áramlási
jellemzők számított átlagértékeinek változását
diagramok segítségével ábrázolj uk.
Az alábbiakban a szimuláció során nyert
számítási eredményeknek - a fent bemutatott
lokális és globális jellegű - megjelenítésére
mutatunk be konkrét példákat, amelyek mindkét turbófúvó aggregát esetében a lent megadott
eloszlások a II.-vel jelölt (m = 0,033 kB/s tömegáramhoz és n = 36480 min- 1 járókerék fordulatszámhoz tartozó) üzemállapothoz tartoznak.
• Példák a lokális jellegű megjelenítésre:
A 9. ábra a járókerékben és a járókerék oldalán
lévő vezetőkerékben az össznyomás, a 10. ábra
pedig az aggregát nyomóoldalán lévő vissza-vezetőkerékben, valamint az ezt követő nyomótérben
kialakuló sebességeloszlás változását mutatja be a
hátlappal párhuzamos és a lapátcsatorna közepén
elhelyezke dő , valamint a fogástengelyre merőle
gesen álló, a 8. ábrán A-val, illetve B-vel jelölt
síkok mentén.
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A numerikus szimulációk lokális vizsgálata módot ad, az áramlás finom struktúráinak megismerésére. A tervezők számára fontos információ lehet
például a vezetőlapátozás belépő élei környezetében a 9. ábrán látható torló-felületek, vagy a 10.
ábrán a vissza-vezetőkerék lapátjai között, illetve a
lapátozás kilépő keresztmetszete utáni szakaszban
megfigyelhető lokális örvénylések, amelyek kedvezőtlenül hatnak a gép hatásfokára.
A 11. és 12. ábrákon a TF2 jelű turbófúvóban
az A, illetve a B jelű síkok mentén az össznyomás,
illetve a sebesség szimuláció által meghatározott
változását ábrázoltuk. A 9. és 11 . ábrán megadott
eloszlások összevetése alapján megállapítható,
hogy az össznyomás sugárirányú növekedése a TF2
jelű turbófúvóban a logaritmikus spirális lapátgeometria miatt egyenletesebb. A nyomásnövekedés
viszont a járókerék kisebb kilépő átmérője miatt
elmarad a TF1 jelű turbófúvónál adódott értékhez
képest (lásd a 15.ábrát).
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TFo jelű turbófúvó mérési és CFD numerikus
vizsgálatok alapján meghatározott jelleggörbe
pontj ától.
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• Példák a globális jellegű megjelenítésre:
A CFD numerikus számítások elvégzése során az aggregát II. üzemállapotához tartozóan
a szimulációval meghatároztuk az aggregátok
által előállított statikus nyomáskülönbséget.
Ekkor a szimuláció számított eredményeit felhasználva az aggregát be- és kilépő (a 8. ábrán
l-el, illetve 16-al jelölt) szívó- és nyomócsonkok keresztmetszeteire vonatkozó sebesség- és
nyomáseloszlások - átáramlási keresztmetszetre számítható - átlagértékeinek különbségét határozzuk meg. Az így kapott üzemi jellemzőket
össze tudjuk hasonlítani az aggregát II. üzemállapotában végzett laboratóriumi vizsgálata
során kapott jelleggörbe pontokkal, amit a 13.
ábrán diagram formájában mutatunk meg.
Az ábra alapján megállapítható, hogy a két új
tervezési (TFJ és TF2 jelű) turbófúvó aggregátváltozatok számított üzemi jellemzői a számított üzemi pontban kismértékben elmaradnak a

A turbófúvó aggregátra vonatkozó CFD vizsgálatok elvégzése során a kiválasztott üzemállapothoz tartozó összes áramlási jellemző (sebesség-, nyomás-, hőmérséklet, stb.) eloszlását az
aggregát teljes számítási tartományának összes
pontjára vonatkozóan meghatározzuk. Ezek
felhasználásával az egyes áramlási jellemzők
átlagértékeit az l - 16 közötti sorszámmal jelölt keresztmetszeteire vonatkozóan meg tudjuk
határozni. Az üzemi jellemzők így kapott átlagértékeit felhasználva fel tudjuk rajzolni azok
aggregáton belüli - az átáramlási irányában történő - változásait, amelyeket a 14-16. ábrákon
vázoltuk fel.
A 14. ábrán az aggregáton átáramló tömegáram 1-16 keresztmetszetek menti átlagos értékeinek változása látható. Mindhárom görbe
azonos értékről indul. A 2-8 jelű keresztmetszetek közötti szakasz mentén kapott különbségek a különböző konstrukciók un. volumetrikus
hatásfokának különbségével magyarázhatók. A
9-11 és a 13-15 jelű keresztmetszetek közötti
szakaszban tapasztalt ingadozások pedig a vezető- , illetve visszavezető- kerekek lapátozási tereiben tapasztalt lokális örvénylések miatt
alakulnak ki.
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14. ábra A TFO ' TF1 és TF2 jelű turbó/úvó aggregátokban a 11. üzemállapotban a tömegáram átlagos értékének változása az átáramlás irányában
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15. ábra A TFo' TF1 és TF2 jelű turbó/úvó aggregátokban a 11. üzemállapotban az össznyomás átlagos értékének változása az átáramlás irányában

A 15. ábrán TFo' TF] és TF2 jelű turbófúvó aggregátban az össznyomás átlagértékeinek az átáramlás
irányában kialakuló változása látható. A TF2 jelű változatban lévő JK] járókerékben tapasztalható egyenletesen növekedő és a legnagyobb végértékű nyomásemelkedés, ami a logaritmikus spirális lapátalak
következménye. A 9-s jelű keresztmetszetben az ábrára kék színű - kör alakú - szimbólummal felrajzoltuk a TFo jelű aggregátban mért nyomásértéket, ami
- figyelembe véve a számítási és a mérési bizonytalanságokat - igen jó egyezést mutat a számítással.
Végül a 16. ábrán a TFo' TF] és TF2 jelű turbófúvó aggregátban az áramló levegő hőmérséklet
átlagértékeinek az átáramlás irányában kialakuló
változása látható. Nagy különbség a három vizsgált aggregátban az áramló levegő áramlása során
kialakuló hőmérséklet eloszlásban nem tapasztal-

Összefoglalóan megállapítható, hogy a kidolgozott numerikus modell jól közelíti a globális
mérési eredményeket. Azon túlmutatóan viszont
gazdag információt nyújt a kialakuló áramlási- és
hőtani folyamatok finomstruktúrájának megismeréséhez.
Ezen adatok ma még ilyen részletgazdagsággal
mérési módszerrel nem határozhatók meg. Így a
CFD egy kiemelten fontos eszköz a tervezők, kutatók számára.
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