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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z procesem tworzenia struktury 
przepływu wewnątrz wirnika wentylatora poprzecznego, weryfikujące tzw. teorię wiru Ecka. 
Analiza wyników badań wizualizacyjnych prowadzonych w ośrodku wodnym, pomiarów pól 
prędkości i ciśnień w powietrzu oraz wykorzystanie metod numerycznych pozwoliły na 
jednoznaczne stwierdzenie kolejności tworzenia się głównych elementów struktury: prze- 
pływu poprzecznego i wiru głównego. Podjęto próbę wykorzystania złożonego modelu wiru 
Rankina do opisu struktury wewnątrz wirnika stosowanego wcześniej do analizy przepły- 
wu wiatru podczas huraganu i tornado. 

Słowa kluczowe: model wiru Rankina, wentylator poprzeczny, struktura przepływu, metody 
numeryczne 

A b s t r a c t  

In this paper the select problems of a structure forming in a cross flow fan impeller verifying 
the Eck theory are presented. An analysis of the results of flow visualization performed  
in water and the velocity and pressure fields measured in the air as well as numerical 
calculations obtained by use of finite volume method has confirmed a throughflow and a main 
vortex sequence. The Rankine vortex model, used occasionally for the wind distribution  
in hurricane or in tornado, for description of a flow structure inside of a cross flow fan 
impeller has been applied. 
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1. Wstęp 

Poznanie struktury przepływu jest jednym z istotnych elementów tworzenia procedur 
projektowania maszyn przepływowych, w tym szczególnie wentylatorów poprzecznych. 
Tego typu wentylatory charakteryzują się długim cylindrycznym wirnikiem z łopatkami 
zakrzywionymi w kierunku obrotu oraz obudową rozciągającą się nad całą jego długoś- 
cią i umożliwiającą przepływ przez wnętrze wirnika (rys. 1a). Kanały międzyłopatkowe 
spełniają podwójną rolę jako kanały wlotowe i wylotowe, co wymaga odpowiedniego 
wyprofilowania łopatek. 
 

 
Rys. 1. Wentylator poprzeczny: a) model katalogowy, b) linie prądu [1] 

Fig. 1. Cross flow fan: a) catalogue model, b) flow pattern [1] 
 
Zasysany płyn w strefie wlotowej wpływa do wnętrza wirnika, przepływa poprzecz- 

nie do jego osi oraz wypływa w strefie wylotowej (rys. 1b). To dwukrotne przejście przez 
wieniec łopatkowy sprawia, iż struktura pola przepływu w samym wirniku jest skom- 
plikowana i najciekawsza – z punktu widzenia poznawczego zjawisk przepływowych. 

Identyfikacja zjawisk przepływowych pozwala, przez kształtowanie geometrii wenty- 
latora oraz elementów umieszczanych w polu przepływu, na eliminowanie stref martwych 
oraz przepływów recyrkulacyjnych i dodatkowych wirów. 

2. Analiza procesu tworzenia struktury pola wewnątrz wirnika 

Model matematyczny opisuje z pewnym przybliżeniem rzeczywisty przepływ, lecz nie 
pozwala na analizę samego procesu tworzenia struktury pola od momentu uruchomienia 
wirnika do uzyskania uformowanego przepływu. Pole przepływu wewnątrz wirnika składa 
się z dwóch głównych stref: wiru usytuowanego mimośrodowo względem osi obrotu oraz 
przepływu poprzecznego realizowanego pomiędzy łukiem ssania i tłoczenia ułopatkowania 
wirnika. Kolejność pojawiania się obu głównych elementów struktury oraz ich wzajemna 
zależność były przedmiotem tzw. teorii Ecka, wskazującej na przepływ poprzeczny jako 
efekt wcześniej pojawiającego się wiru mimośrodowego [2]. Teoria Ecka poddana została 
weryfikacji przy użyciu doświadczalnej metody wizualizacji przepływu [3] oraz symula- 
cji numerycznych wykorzystujących metody elementów skończonych i objętości skończo- 
nych [4]. Obserwacje zachowania wiru, powstałego na skutek wprowadzenia w ruch obro- 
towy nieobudowanego wirnika prowadzono w ośrodku wodnym za pomocą traserów, 
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którymi były kulki polistyrenowe o średnicy 0,2 mm, o gęstości zbliżonej do gęstości wo- 
dy w temperaturze pomiarów [5]. Przy ustalonej częstości obrotów wirnika utworzony 
mimośrodowy wir przemieszczał się w sposób nieuporządkowany z prędkością propor- 
cjonalną do częstości obrotów, a położenie jego środka ulegało ciągłej zmianie zarówno  
w kierunku promieniowym, jak i obwodowym. 

Czas formowania się wiru t określano każdorazowo dla różnej częstości obrotów n, 
od momentu wprawienia wirnika w ruch obrotowy aż do uzyskania przez niego postaci 

końcowej. Wykres zmiany czasu w funkcji liczby Reynoldsa, ,Re
v

uc=  w której jako 

liniowy wymiar charakterystyczny przyjęto cięciwę c łopatki, u oznacza prędkość ob- 
wodową mierzoną na zewnętrznej średnicy wirnika, a ν – kinematyczny współczynnik 
lepkości przedstawiono na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Wykres zależności czasu formowania się wiru od liczby Reynoldsa 

Fig. 2. Time of vortex forming in function of Reynolds number 
 

Stabilizację wiru przemieszczającego się w sposób nieuporządkowany w kierunku 
obwodowym i promieniowym uzyskano przez przysunięcie do wirnika od strony zew- 
nętrznej elementu mogącego stanowić fragment obudowy. Zmiana wielkości utworzonej 
szczeliny (odległości elementu stabilizującego od wirnika) wpływa w sposób istotny na 
położenie środka wiru oraz jego wielkość. Zwiększenie szczeliny powoduje „ucieczkę” 
wiru w kierunku zgodnym z obrotami wirnika, a jej wielkość stanowi ważny parametr 
projektowy. 

Umieszczenie wirnika w obudowie zmienia obraz struktury przepływu w jego wnętrzu. 
Otrzymane w wyniku badań wizualizacyjnych obrazy pozwalają na przeprowadzenie 
analizy procesu tworzenia struktury przepływu i wskazanie poprawnej kolejności po- 
jawiania się ich głównych elementów: najpierw przepływu poprzecznego, w wyniku któ- 
rego formuje się główny mimośrodowy wir. 

Zatem wyniki badań doświadczalnych nie potwierdziły prezentowanej wcześniej w li- 
teraturze teorii Ecka [2], a ponadto ich weryfikację przeprowadzono, korzystając z metod 
numerycznych umożliwiających przeprowadzenie symulacji w różnych warunkach prze- 
pływowych. 

Do obliczeń numerycznych zastosowano metodę objętości skończonych, która okazała 
się skutecznym narzędziem do budowy modelu przepływu w wentylatorze poprzecznym, 
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zarówno dla nieustalonego, jak i ustalonego ruchu. Analizując otrzymane wyniki, można 
było zaobserwować po uruchomieniu wirnika małe wiry powstające w kanałach między- 
łopatkowych i spływające z łopatek w dwóch przeciwnych kierunkach – na zewnątrz i do 
wnętrza wirnika. Kolejne obroty wirnika powodowały zmniejszenie liczby pojedynczych 
wirów (powstałych z połączenia małych wirów spływających do wnętrza wirnika) i po- 
jawienie się początkowo nieregularnego przepływu poprzecznego, który następnie for- 
muje się w strugę przepływającą od strefy wlotowej do wylotowej i omijającą środek 
wirnika. W tym czasie następuje zmniejszenie strefy zajmowanej przez wiry, które łącząc 
się zapoczątkowują powstanie jednego, zlokalizowanego w pobliżu wieńca łopatkowego 
(asymetrycznie względem osi wirnika) głównego wiru, który ustępuje miejsca rozwi- 
niętemu w pełni przypływowi poprzecznemu [4]. 

Strukturę uformowanego przepływu wewnątrz wirnika wentylatora poprzecznego 
identyfikowano na podstawie analizy wartości bezwymiarowego ciśnienia całkowitego  
i statycznego, obliczonych na podstawie pomiarów ciśnienia: pc i ps w punktach znaj- 
dujących się na okręgach w różnych odległościach r od środka wirnika, korzystając  
z wzorów (ρ – gęstość powietrza, u2 – prędkość obwodowa na zewnętrznej średnicy 
wirnika): 
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Wykres zmiany bezwymiarowego ciśnienia całkowitego w funkcji kąta α (α = 0° dla 
położenia elementu ustateczniającego wir tzw. języczka obudowy rośnie w kierunku obu- 
dowy prowadzącej) sporządzony dla 65,0=r  pozwala na wyodrębnienie stref w pobli- 

żu ułopatkowania wirnika: przepływu potencjalnego z niemal stałą wartością ,cp  wiru wy- 

muszonego z minimalnymi wartościami cp  oraz strefy pośredniej, charakteryzującej się 

wzrostem cp  i łączącej dwie pozostałe, rys. 3 [5]. 
 

 
Rys. 3. Zmiana wartości bezwymiarowego ciśnienia w funkcji kąta α 

Fig. 3. Dimensionless pressure in function of angle α 

3. Identyfikacja struktury wewn ątrz wirnika jako zło żonego wiru Rankina 

Próbę identyfikacji przepływu w wirniku wentylatora poprzecznego jako modelu zło- 
żonego wiru Rankina na podstawie badań doświadczalnych przedstawiono w pracy [3],  
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a weryfikacji modelu dokonano, wykorzystując w tym celu symulacje numeryczne 
przepływu [4]. 

Model wiru Rankina składa się z dwóch elementów: wiru wewnętrznego, czyli rdze- 
nia (włókna wirowego), oraz zewnętrznego wiru potencjalnego (płaskiego). Rdzeń wiru 
zobrazowany jest jako walec sztywny poruszający się ze stałą częstością kątową ω. Teo- 
retyczny rozkład prędkości obwodowej u w rdzeniu jest funkcją liniową rosnącą ze 
wzrostem promienia r: 

 

 u = ωr    (dla  r < a) (2) 
 

natomiast w wirze potencjalnym prędkość maleje hiperbolicznie 
 

 
r

a
u

2ω= (dla  r > a) (3) 
 

gdzie: 
a – promień graniczny pomiędzy rdzeniem, a wirem potencjalnym. 

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki pomiarów bezwymiarowej składowej obwodowej 
prędkości zmierzonej na przecięciu okręgów o bezwymiarowych promieniach r = 0,20; 
0,35; 0,5; 0,65; 1,07 z prostą przechodzącą przez oś wirnika i środek wiru głównego, 
którego najbardziej prawdopodobne położenie określono kątem α = 60°. 

 

 
Rys. 4. Przebieg zmian bezwymiarowych wartości składowej obwodowej prędkości 

Fig. 4. Variation of dimensionless tangential component of velocity 
 
Obliczenia numeryczne przeprowadzone przy użyciu metody objętości skończonych 

potwierdziły strukturę wewnątrz wirnika wentylatora poprzecznego zbliżoną do złożonego 
wiru Rankina [4]. Na trójwymiarowym wykresie prędkości obwodowej (rys. 5a) można 
zauważyć, iż w obszarze wiru wymuszonego (rdzeniu wiru) występuje liniowa zmiana jej 
wartości – stożkowa część wykresu natomiast w obszarze wiru potencjalnego przyjmuje 
kształt hiperboli obrotowej. Z kolei na wykresie obrazującym zmianę ciśnienia całkowitego 
można zaobserwować wartości minimalne występujące w środku wiru (rys. 5b). 
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Rys. 5. Przestrzenny wir Rankina: a) rozkład prędkości, b) rozkład ciśnienia 

Fig. 5. Three-dimensional Rankine vortex: a) velocity distribution, b) pressure distribution 
 
W literaturze niestety trudno znaleźć wyniki badań identyfikujące eksperymentalnie lub 

próbujące opisać teoretycznie mimośrodowy wir główny generowany w wirniku wenty- 
latora poprzecznego jako model wiru Rankina, natomiast bywa wykorzystywany do opisu 
przepływu wiatru podczas takich zjawisk atmosferycznych jak: huragany, tornada czy cy- 
klony [6]. 

4. Zmiana lokalizacji mimośrodowego wiru głównego 

Położenie środka wiru głównego uzależnione jest od warunków przepływowych, a je- 
go zmianę można określić  na podstawie analizy wartości ciśnienia mierzonego na okręgu  
o bezwymiarowym promieniu r = 0,65, a więc w miejscu jego lokalizacji. Zmienność 
warunków przepływowych od przepływu charakteryzującego się dużą wartością strumienia 
objętości, do przepływu o małym strumieniu objętości uzyskuje się przez stopniowe dła- 
wienie realizowane w strefie wlotowej lub wylotowej wentylatora. 

Analizując dwie krzywe: ps = f (α) (rys. 6) przedstawiające zmianę ciśnienia statyczne- 
go w funkcji kąta α, sporządzone dla swobodnego przepływu (φ = 0) i dużego dławienia  
(φ = 0,9), można zauważyć przesunięcie położenia środka wiru w procesie dławienia o kąt 
rzędu 20° w kierunku obudowy prowadzącej wentylatora poprzecznego. Pomiar kąta α 
pokazano na rysunku 7, obrazującym strukturę przepływu wewnątrz wirnika wentylatora 
poprzecznego. 

 

 
Rys. 6. Rozkład ciśnienia statycznego dla dwóch różnych warunków przepływowych 

Fig. 6. Static pressure distribution for two different flow conditions 
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Rys. 7. Sposób pomiaru kąta α wyznaczającego położenie środka asymetrycznego  

wiru głównego 
Fig. 7. Measurement of angle α determining localization of asymmetric main vortex 

 
Wcześniej zjawisko to obserwowane było podczas badań wizualizacyjnych przepływu 

wewnątrz wirnika wentylatora poprzecznego, realizowanych w ośrodku wodnym, oraz ana- 
lizy rozkładów pól wektorowych prędkości bezwzględnej uzyskanych na podstawie po- 
miarów prędkości przeprowadzonych w powietrzu [5]. 

5. Wnioski 

Wykorzystanie metody objętości skończonych pozwoliło na zbudowanie modelu 
numerycznego przepływu wewnątrz wirnika wentylatora poprzecznego i identyfikacje 
pewnych zjawisk przepływowych, których pojawianie się (np. podczas nieustalonego 
przepływu) było niemożliwe lub utrudnione podczas badań eksperymentalnych lub roz- 
ważań teoretycznych – najczęściej rozpatrywanych w warunkach ustalonego przepływu. 

Proces formowania się struktury pola przepływu – ciekawy ze względów poznawczych 
ma istotne znaczenie w procesie projektowania, szczególnie w sytuacji, gdy procedury 
projektowe nie są w pełni akceptowalne. Możliwość uchwycenia kolejności pojawiania się 
dwóch głównych elementów struktury: przepływu poprzecznego i wiru głównego oraz 
przybliżenie opisu przepływu wewnątrz wirnika wentylatora modelem złożonego wiru 
Rankina, wydaje się być interesujące z punktu widzenia analizy działania tej dwustop- 
niowej maszyny przepływowej. 
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