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ODERWANIE TORBULENTNEJ SARSTifY PRZYŚCIENNEJ V DYFUZORZE

Streszczenie: Na podstawie eksperymentalnych i teoretycznych 
badań warstwy turbulentnej w obszarze jej oderwania wyznaczono 
tzw. linię prądu zerowego strumienia masy w dyfuzorze. Linia ta 
oddziela strefę zajętą w obszarze oderwania przez gruboskalarowe 
zawirowania od efektywnego przekroju przepływowego dyfuzora. Na 
koncepcji tej linii prądu oparto model obliczeniowy dyfuzora, któ
ry daje dobre rezultaty dla dyfuzorów poddźwiękowyeh pracujących w 
zakresie tzw. oderwania przejściowego.

1. Wstęp
Obliczenia numeryczne turbulentnego przepływu w dyfuzoraeh prostokąt

nych o prostych ściankach przy użyciu równań Naviera - Stokesa i dwurów- 
naniowego modelu turbulencji zostały wykonane np. w [i]. Zadanie to 
(z matematycznego punktu widzenia - eliptyczne) jest możliwe do rozwiąza
nia, gdy postawimy warunki brzegowe na wlocie i wylocie z dyfuzora. Należy 
realnie ocenić, że warunki takie można postawić,gdy dyfuzor usytuowany 
jest pomiędzy długim przewodem dolotowym i wylotowym o stałym przekroju, 
tak jak w [i]. Oderwanie jakie się otrzymuje w trakcie tego rozwiązania 
ma formę symetrycznych oderwań zamkniętych, które umiejscowione są na 
przejściu z dyfuzora do kanału końcowego. Dokładność rozwiązania ^1] nie 
została sprawdzona np. przez porównanie z eksperymentem. W praktyce naj
częściej mamy do czynienia z dyfuzorem, z którego wylot następuje do du
żej przestrzeni i warunki na jego wylocie nie są znane a priori, ale po
winny być wyznaczone w rezultacie obliczeń. Uniemożliwia to sformułowa
nie zagadnienia eliptycznego. Dodatkowo, otwarte oderwanie istniejące na 
wylocie z dyfuzora zachodzi zwykle po jednej stronie i desymetryzuje wa
runki na jego wlocie. Warstwa przyścienna na wlocie do dyfuzora jest po 
stronie oderwania grubsza, natomiast naprężenia w tym miejscu mniejsze 
niż na ściance przeciwległej. Fakty te są stwierdzone eksperymentalnie n 

i Ina Irys. 1. Okazuje się zatem, że rozwiązanie zadania eliptycznego 
otrzymywane np. w [l] jest niestateczne względem małych zakłóceń np. ma
łej niesymetrii kształtu dyfuzora na wlocie i nie realizuje się w rzeczy
wistości. Liczne badania eksperymentalne dyfuzorów cytowane w [21
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potwierdzają te fakty. Jednocześnie jest powszechnie wiadomo, Ze dyfuzo-

ry proste o prostokątnym prze
kroju przepływowym pracują 
optymalnie,tzn. realizują ma
ksymalny możliwy do uzyskania 
wzrost ciśnienia w warunkach 
przepływu, w którym występuje 
oderwanie warstwy przyścien
nej na wylocie. Oderwanie to 
nazywa się potocznie oderwa
niem przejściowym. Ma ono ty
pową formę oderwania turbu- 
lentnej warstwy przyściennej, 
spowodowaną dodatnim gradien
tem ciśnienia, jest niesyme
tryczne z możliwością prze

rzucania swego położenia na ściankę przeciwległą pod wpływem przypadko
wych, małych zaburzeń warunków wlotowych przepływu lub geometrii kanału. 
Konieczność zbudowania modelu obliczeń takiego dyfuzora jest bezsporna. 
Okazuje się jednak, że nie ma dokładnej metody, która uwzględniałaby 
istnienie oderwania przejściowego (przegląd literatury w ).

Wobec wątpliwościj jakie budzi możliwość sensownego postawienia zada
nia eliptycznego dla tego problemu, przyjęto następujący program mający 
na celu zbudowanie metody obliczeń dyfuzorów podćźwiękowych pracujących 
w zakresie oderwania przejściowego.

1. Opracować metodę obliczeniową dla wyznaczenia przepływu w obszarze 
oderwania turbulentnej warstwy przyściennej. Metoda powinna być oparta na 
parabolicznym zadaniu] dla warstwy przyśclennej i zweryfikowana ekspery
mentalnie.

2. Korzystając z wyników punktu 1 wyznaczyć tzw. linię prądu zerowego 
strumienia masy yjjg(x),tj. linię oddzielającą strefę zajętą, w obszarze 
oderwania, przez gruboskalarowe wiry od efektywnego przekroju przepływo
wego dyfuzora.

3. Po zbadaniu kształtu linii yDS(x ) opracować metodę obliczeń dyfuzo
rów opartą na koncepcji wyłączenia części obszaru przepływowego dyfuzora 
zajętą przez gruboskalarowe wiry w obszarze oderwania. Metoda ta powinna 
być, poza koncepcją wydzielenia linią yD3(x) efektywnego przekroju prze
pływowego dyfuzora, oparta na prostych algorytmach turbulentnej ściśliwej 
warstwy przyściennej wraz z formułą równoczesnego rozwiązywania warstw 
przyściennych i nielepkiego rdzenia przepływowego w dyfuzorze.

Część pierwsza zadania wyszczególniona w punkcie 1 została rozwiązana 
i przedstawiona w [3]* Przedstawiono tao metodę, która pozwala wyznaczyć 
przepływ w turbulentnej warstwie przyściennej włącznie ze strefą z tzw* 
punktem pełnego oderwania* Metoda została zweryfikowana przez porównanie 
z eksperymentem* Okazała się przydatna do określania wszystkich parame
trów odrywającej się warstwy przyściennej dla przepływów ze znacznym



stopniem turbulencji strumienia zewnętrznego (około 4;»), jaki spotykany 
jest w badanych dyfuzoraoh. Jednym z ważniejszych osiągnięć było wy-
testowanie uniwersalnego profilu prędkości odrywająoej się warstwy przy
ścienne j, oo następnie pozwoliło zrealizować punkt 2 programu, czyli zba
dać kształt linii x) w obszarze oderwania.

Punkt 3 został zrealizowany w [2], gdzie W. Wysocki podał półempirycz- 
ne formuły pozwalające wyznaczyć efektywny przekrój przepływowy dyfuzora 
w oparciu o zastąpienie linii yDg( *) krzywą drugiego stopnia i uzależnił 
to od parametrów geometrycznych dyfuzora, kryterium oderwania intermi- 
tentnego warstwy (tzw. kryterium Sandborna - Kleina) w powiązaniu ze sta
nem warstwy przyśclennej na wlocie do dyfuzora.

2. Linia prądu zerowego strumienia masy
Linia wymieniona w tytule jest wyznaczona z równania;

A d s(x)
J  U( x, y) dy = O ( i)

W skrócie ¡rożna ją nazywać "linią prądu oderwania". Jej wyznaczenie wyma
ga znajomości po .La prędkości w obszarze oderwania. Rezultatem pracy [3] 
jest stwierdzenie, Ze uniwersalny profil prędkości Kuhna - Nielsena jest 
bardzo dobrą aproksymacją średniej wartości składowej prędkości wzdłuż 
osi x (u( x , y)) dla turbulentnej warstwy przyściennej włącznie z obszarem 
leżącym za tzw. punktem pełnego oderwania.

Profil ten jest opisany następująco:
. -0,37y+:. 1Qv . n.lU *

(2)

Oderwania turbuleotnej warstwy...  203

gdzie:

In ( 1 + y+) + 5,1 - ( 3 ,39yH ♦ 5,l)o +
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-0,37^

V powyższym Ue - oznacza prędkość na granicy warstwy czyli dla y  ̂S t a 
jest naprężeniem na ściance. Profil (2) sprawdzony był szczegółowo w 

[2] **■ [^]* Tutaj dodatkowo podano porównania z badaniami z [**] na rys. 2 
oraz rys. 3* Ten ostatni stanowi dowód na to, że funkcja i Z) bardzo do
brze obrazuje uśredniony rozkład prędkości w strefie oderwania,gdzie 
istnieją gruboskalarowe wiry. Strefa ta nosi również nazwę przepływu po- 
wrotnego(co jednak nie jest ścisłe jak wykazano w [**] , gdyż nie istniojo 
sięgający wylotu dyfuzora przepływ powrotny a tylko lokalu© zawirowania 
zasilane z przepływu głównego. Przepływ powrotny to tylko posunięta zbyt 
daleko sugestia wynikająca z uśredniania pola prędkości.
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Profil prędkości (2), który wymaga rozwiązania teoretycznego zagadnienia 
opisanego w [2 ] i [3], pozwolił na wyznaczenie linii fjjg'x) • Pokazano to

na rys. ^ wraz z porównaniem
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z rezultatami eksperymentalne
go przebiegu yjjgC *) zaczer
pniętego z pracy [2]. Stwier
dzono, Ze linie yDC(x) można 
aproksymować odcinkiem para
boli, która rozpoczyna się na 
ściance dyfuzora w punkcie 
leżącym w otoczeniu, a właścir 
wie nieco wcześniej od punktu 
tzw. oderwania intermitentnego 
Sandborna - Kleina. Linia ta 
jest wklęsła,tzn. styczna do 
niej w punkcie początkowym 
zmienia się od ki er unii u ścian
ki, na której występuje oderwa-2. Porównanie profili prędko

ści w strefie oderwania [3Ji|̂ j nie do kierunku ścianki prze
ciwległej. Na wylocie natomiast styczna do wspomnianej paraboli jest 
zawsze równoległa do przeciwległej ścianki dyfuzora. Linie ciągłe na 
rys. k obrazują odcinki paraboli x )  wyznaczone półempirycznie w [2].

O&tczerria h oparciu o OOER 
XX Eksperym ent 12 J

Rys. k. Przebieg linii yDS



3. Wyniki obliczeń rozkładu ciśnienia wzdłuż dyfuzora
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Efektywny przekrój dyfuzora prostokątnego s(x) w obecności oderwania 
został określony przez;

s(x) = w(x)- yDS(x), (3 )
gdzie: W ( x ) -  geometryczna wysokość dyfuzora.
V. Wysocki przyjął w [2 ] następującą drogę postępowania. Zasady budowy 
linii

s(x)= ax2 + bx + c (4)
zostały opisane powyżej na podstawie obserwacji kształtu linii x). 
Punkt początkowy linii y^s(x) wyznaczono z warunku:

PO + (PO)' = 0  ; POX 1 +
5*
T ~

S *
S'* (5)

Parametry S, 5* , S "  wzięto z obliczeń warstwy przyściennej na ściankach 
rozbieżnych dyfuzora. Następnie współczynniki paraboli (4) obliczono z 
równań:

+ c = SPOaxP0 + bxP0 
2aXp 0 + b  = ( ALFA) • tg (

2ax + b = O 21

(6)

gdzie: XpQ - współrzędna x,gdzie spełnione jest (5 ) 1
Zjj - współrzędna wylotu z dyfuzora,
20 - kąt rozwarcia dyfuzora,
o <: (ALFA)' <  1.

Wielkości (ALFA)' i (PO)' są ujęte we współczynniki
PO, + (PO)'

PO = PO ALFA = (ALFA) PO (7)

uwzględniające warunki wlotowe.
PO i ALFA zostały określone na podstawie badań 26 dyfozorów i podane
na rys. 5« Korekta przekroju dyfuzora jest określona przez (3). Oprócz

Rys. 5 . Wykres współczynników 
PO i ALFA w funkcji, 
geometrii dyfuzoraÍ2 j

Rys. 6. Porównanie obliczali 
Cp z eksperymentem



2 0 6 Z . K e g la ie ra lt l

tego zastosowano Eetodę całkową obliczeń turbulentnej warstwy przyścien
nej, uwzględniającą istnienie warstw 
tut wszystkich ściankach dyfuzora 
włącznie z fikcyjną ścianką opisaną 
linią y,,<. (st) . Obliczenia te ujęte są 
programem P0R5 [2]. Wyniki obliczeń
współczynnika ciśnienia C (x) oraz CP Pzostały porównane z eksperymentem dla 
26 przypadków dyfuzorów (łącznie ok. 
450 punktów pomiarowych). Przykłady 
tych porównań podają rys. ć i 7. 

Średnia względna różnica między wynikami obliczeń i eksperymentów wynosi 
6£.

k. Wnioski
Porównania przytoczona przykładowo na rys. 6 i 7 i szereg innych poda

nych w [̂2] upoważniają do stwierdzenia, Ze zaproponowana metoda obliczeń 
dyfuzorów jest zadowalająca pod względem dokładności i zakresu, w którym 
można ją stosować. Metoda obejmuje dyfuzory poddżwiękowe pracujące bez 
oderwania i w zakresie tzw. oderwania przejściowego. Metoda opiera się na 
wykorzystaniu linii prądu zerowego strumienia masy y^ix) użytej do wyz
naczania efektywnego przekroju dyfuzora i prostych modelach ściśliwej 
turbulentnej warstwy przyściennej. Przedstawione wyniki zachęcają do wy
próbowania podobnej koncepcji w określeniu przepływu względnego przez 
kanały sprężających maszyn wirnikowych. Określenie linii yDg(x) w kanale 
wirnika wymaga jednak uwzględnienia sił bezwładności związanych z jego 
ruchem działających na warstwę oraz modeli turbulencji, które będą 
uwzględniały działanie tych sił. NaleZy przy tyra pamiętać, Ze oderwanie 
w wirniku Eta charakter przestrzenny i występuje zwykle w narożu pomiędzy 
pokrywą wirnika, a częścią niskociśnieniową łopatki tak, Ze koncepcja 
yDS(x) ma tu mniejsze szanse powodzenia niż dla prostokątnego, nierucho
mego dyfuzora.
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T0RB3L2KT BOUNDARY LAYER SEPARATION TN THE DIFFUSER 

S o t s a a i ;
Ttse dividing streamline in the boundary layer separation zone of the 

diffuser was determined basing on theoretical and experimental investiga
tions. This line separates tbs region of tbe large soale eddies and zero 
mass flow rate í'rom tbe effective flow cross - section of tbe diffuser. 
Tbe calculation procedure for tbe subsonic diffusers working with the 
boundary layer separation was supported on tbe idea of the dividing 
streamline. The results of tbe oaloulatione were compared with experimen
tal resulte for 26 diffusers having rectangular cross - section and 
straight walls and tbe agreement is found to be fully satisfactory.


