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1. Bevezetés

A kapcsolt energiatermelés alkalmazási körének jelentős szélesítése a
kis- és közepes teljesítményű hőellátó rendszerek bevonásával oldható meg.
A széleskörűen elterjedt, 1 - 10 MW teljesítmény tartományú, p=20 bar-nál
alacsonyabb gőznyomással és telített, vagy kismértékben túlhevített gőzzel
üzemelő ipari és kommunális hőellátó rendszerekben jelenleg nincs lehetőség
gazdaságos kapcsolt villamos energia termelésre.

Az ilyen rendszerek elemzése alapján megállapítható, hogy a termelt
gőz jelentős részét (25% - 50%) a termeltnél lényegesen alacsonyabb
nyomásszinten hasznosítják. A fojtásos nyomás csökkentéssel mechanikai
energia, és ezen keresztül villamos energia termelési lehetőséget hagyunk
veszendőbe menni, (exergiát hagyunk anergiává alakulni).

Az energetikailag legelőnytelenebb fojtásos nyomáscsökkentéssel
szemben széleskörűen alkalmazható lenne egy olyan viszonylag olcsó
berendezés, vagy rendszer, amely telített, vagy kismértékben túlhevített gőz
nyomáscsökkentéséből nyerhető energia hasznosíthatásával működne és a
meglévő rendszer hatásfoka ezáltal növekedne.

A tárcsás turbina az az expanziós gép konstrukció amely alkalmas lehet
a vázolt cél elérésére. Bár a berendezés már csaknem egy évszázada ismert,
nincs gyakorlati, ipari alkalmazása. Továbbá géptervezést megalapozó, az
energiaátalakulást modellező méretezési mód nem maradt fenn. A turbina
felépítésének és működésének alapelve a következő: kör alakú sík lemezből
készült tárcsák vannak felfűzve a tengelyre. A felfűzött tárcsák között
bizonyos távolság, más néven rés van. A tárcsákon a tengely közelében
kivágások vannak, a közeg axiális kilépésének biztosítására. Az így felépített
forgórész egy házban található, melyhez egy lapos szögben elhelyezett fúvóka
csatlakozik. Két ellentétes irányban beépített fúvóka esetén a forgásirány is
változtatható. Az expandáló munkaközeg először a fúvókában felgyorsul,
majd belépve a forgórészbe keresztüláramlik a sík tárcsák között, miközben
megforgatja a forgórészt és mechanikai teljesítményt szolgáltat. Végül az
expandált közeg a tengely közelében elhelyezett nyílásokon keresztül lép ki a
forgórészből. (lásd 1. ábra) Ez a szerkezet lényegesen egyszerűbb és emiatt
olcsóbb, mint a hagyományos ismert és alkalmazott lapátos gőzturbinák. A
hagyományosan alkalmazott expanziós gépekkel nem lehet gazdaságosan a
technológiai hőellátó rendszerekben szükséges nyomáscsökkentést
megvalósítani. Emiatt nagy számban alkalmaznak ezekben a rendszerekben
fojtószelepeket. Az itt bemutatásra kerülő, elméletileg megalapozott és
gyakorlatban  kivitelezett expanziós gép új lehetőségeket teremt
gazdaságosabb energetikai rendszerek létesítésére, illetve a meglévő
rendszerek működésének gazdaságosabbá tételére.
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1. ábra
A tárcsás turbina konstrukciója

A XX. század elején Nikola Tesla a tárcsás turbina feltalálója készített
néhány kísérleti berendezést, gőzzel való üzemelésre. Ezek felépítéséről és
működéséről csak néhány újságcikk illetve szemtanú beszámolók maradtak
fenn. Ezek legtöbbje a berendezés teljesítményére és méreteire vonatkozott. A
hatásfok ebben az időszakban nem volt olyan lényeges szempont mint
manapság, akkoriban a fő érték a minél nagyobb teljesítmény elérése volt,
minél kisebb méretű és tömegű berendezésből. A tervezésről, gyártásról és
próbaüzemekről Nikola Tesla-tól nem maradtak fenn feljegyzések.

A szakirodalom beható tanulmányozása alapján megállapítottam, hogy
nem készült olyan átfogó elemzés, amellyel a különböző konstrukciós
változtatások hatásai, illetve az üzemviteli paraméterek változásai nyomán
megváltozó üzemviszonyok követhetők lennének.

Disszertációm témájául ezért választottam a gőz munkaközeggel
üzemelő energetikai rendszerekbe való illesztésre alkalmasnak ítélt tárcsás
turbina viselkedésének, előnyeinek és hátrányainak vizsgálatát.
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2. Célkitűzés:

Disszertációm célja kettős: a kapcsolt energiatermelés lehetőségeinek
szélesítése és az erre alkalmas a tárcsás turbina működését modellező
számítási módszer kidolgozása. A berendezés alkalmas az ipari energetikai
gőzrendszerekben előforduló nyomáscsökkentésre alkalmazott fojtószelepek
kiváltására. A módszer segítségével lehetőség nyílik az energiaátalakítási
folyamat modellezésére a lehetséges konstrukciós változtatások, illetve
különböző üzemviteli paraméterek esetén.

A számítási módszer, illetőleg a módszer alapján készült program
felhasználásával válasz keresése a következő kérdésekre:

• Tárcsás turbina energiaátalakítási folyamatának modellezése
és konstrukciójának kitűzött célokra való alkalmassá tétele
- száraz telített, vagy túlhevített belépő gőz és
- turbulens határrétegben végbemenő
   energiaátadás figyelembe vételével

• A kapcsolt energiatermelési rendszerbe illeszkedő konstrukció
kialakítása és ennek különböző peremfeltételek mellett kialakuló
üzemállapot vizsgálata

• Optimális működési paraméterek meghatározása
• Konstrukciós méretváltoztatások hatásainak vizsgálata
• Adott peremfeltételekre optimális méretek meghatározása
• Járulékos veszteségek figyelembe vétele

és nagyságrendjének meghatározása
• A berendezéssel elérhető előnyök vizsgálata, a kapcsolt energia-

termelésre való alkalmazás gazdaságossági kérdéseinek elemzése
• Kísérleti berendezésen végzett mérések eredményeinek

összehasonlítása a szimulációs program által szolgáltatott
eredményekkel

3. Módszer

Áttanulmányozva a rendelkezésre álló turbinaműködéssel foglalkozó
szakirodalmat, összegyűjtöttem a részletproblémák számítására felhasználható
elveket. A sík tárcsákból álló forgórészben történő áramlás és energiaátadás
modellezésére új önálló modellt készítettem. A számítási elvek integrálásával
elkészítettem a tárcsás turbina teljes, minden lényeges részletre kiterjedő
működésének modelljét. A forgórészben való áramlás és energiaátadás
modellezése, illetve a részletszámításokra vonatkozó elvek egységes eljárásba
szervezése saját, önálló munkám eredménye.
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Az előzőek alapján elkészítettem az elemzések elvégzésére alkalmas
programot, amelyet „Visual-Basic” strukturált és objektum orientált
programnyelven írtam meg. A könnyebb kezelhetőség és áttekinthetőség
érdekében a program felépítése a lehetőségek szerint strukturált, benne a
turbinaműködéssel kapcsolatos részletszámítások, mint eljárások szerepelnek,
(pl. fúvókaszámítás, tárcsasúrlódás, labirintveszteség, hatásfok számítás stb.).
A részletszámítások önállóan is használhatók egyes változtatások hatásainak
elemzésére, de bonyolultabb számításba is integrálhatók, mint szubrutinok,
mint ahogyan ez a disszertáció kereteiben készített vizsgálatoknál is történik.
Minden számítás egy önálló munkalappal rendelkezik. Az adatbevitel és az
eredmények megjelenítése ezeken a munkalapokon történik.

A számítási eljárások egységbe szervezését a főprogramnak nevezett
eljárás végzi a külön munkalapokhoz kapcsolódó eljárások, mint szubrutinok
hívásával. A program állandósult üzemállapot modellezésére szolgál,
instacioner üzemállapotok modellezésére nem alkalmas. A vizsgálandó
turbináknak a számításokhoz szükséges konstrukciós  és geometriai adatai,
valamint a szűkítési- és veszteségtényezői a Konstrukció nevű munkalapon
összesítve találhatók. Csak ezt az oldalt kell a megfelelő konstrukciós
adatokkal feltölteni, az eljárások megfelelő adatokkal való feltöltését a
főprogram végzi. Az aktuális üzemviteli paraméterek, úgy mint a belépő
gőzparaméterek, a kilépő nyomás és a fordulatszám, megadása a főoldalon
történik.

A számítások hátteréül a rendszerbe önálló eljárásként vízgőzjellemzők
számítására alkalmas eljárást illesztettem, amely a szükséges mértékig
alkalmas a metastabil túltelített gőzállapot jellemzőinek számítására is.

Az így elkészült program felhasználásával végeztem el a megcélzott
optimumkeresési feladatokat. Továbbá vizsgáltam a kapcsolt
energiatermelésre történő alkalmazás gazdasági kihatásait.

Legvégül pedig a megépített és az Energetikai Gépek és Rendszerek
Tanszék laboratóriumába telepített kísérleti berendezésen végzett mérési
eredményeket hasonlítottam össze a szimulációs program által azonos
körülményekre szolgáltatott eredményekkel.

A megállapított ismérvek figyelembevételével és a program
alkalmazásával meghatározott peremfeltételekre az optimális konstrukciós
főméretek meghatározhatók, a tárcsás turbina méretezhetővé vált. Továbbá
vizsgálható egy adott konstrukció különböző peremfeltételek esetén kialakuló
működése.
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4. Az eredmények hasznosítása

Az egyfokozatú tárcsás turbina egyszerű felépítésénél fogva olcsóbban
gyártható, mint bármely lapátos turbina. Ugyanaz a berendezés széles
paraméter tartományban üzemeltethető konstrukciós változtatás nélkül. A
fúvóka-keresztmetszet változtatásával jól illeszthető az aktuális tömegáram
igényekhez. Így egy-egy teljesítmény tartományra a berendezés sorozatban
gyártható. Az expanziós gép gazdaságos alkalmazhatósági alsó
teljesítményhatára jelentősen csökkenthető, és kiterjeszthető a Pe = 20 - 200
kW-os névleges villamos teljesítmény tartományára is.

Az elméleti számítási modell alapján megállapítottam és a kísérleti
mérésekkel igazoltam, hogy a berendezés alkalmas száraz telített gőzzel való
üzemeltetésre is. Az esetlegesen a forgórészben a tárcsák között megjelenő
folyadék-cseppek kismértékben ronthatják ugyan a berendezés hatásfokát, de
sem rövid távú sem hosszú távú eróziós károkat nem okoznak a tárcsákkal
való párhuzamos áramlás miatt.

Figyelembe véve a konstrukciós és az üzemi viselkedési jellemzőket ez
a berendezés kiválóan alkalmas lehet ipari és kommunális, kis- és közepes
teljesítményű hőellátó rendszerekben történő alkalmazásra kapcsolt
energiatermelés céljából. Ily módon a kapcsolt energiatermelés alkalmazási
területe nagymértékben bővíthető. A 6.8. fejezetben részletezett, a berendezés
alkalmazásának gazdaságosságára vonatkozó elemzések ezt alá is támasztják.

Megállapítottam, hogy a tárcsás turbina gazdaságosan nyomásejtő
turbinaként alkalmazható kogenerációs hőhasznosítás mellett. A vizsgált
alkalmazási tartományban a többlet tüzelési teljesítményre vonatkoztatott
kogenerációs villamosenergia termelés hatásfoka 80% felett van, amellyel a
jelenlegi árviszonyok figyelembevételével típusnagyságtól függően 2500 –
4000 óra/év csúcskihasználási óraszám felett a berendezés már gazdaságosan
alkalmazható. Kapcsolt hőenergia felhasználás nélkül a rendszert kizárólag
villamosenergia termelésre alkalmazni nem gazdaságos, mivel a kis
nyomásviszonyból adódó alacsony körfolyamati hatásfok, valamint a tárcsás
turbina mérsékelt hatásfokából adódóan a villamosenergia termelés
összhatásfoka nagyon kis értékre adódik.

Az általam készített számítási módszer által szolgáltatott eredmények
nagyban segítik a berendezés alkalmazásának elterjedését és ezen keresztül az
energiahatékonyság növelését a kapcsolt hő- és villamos energiatermelés
alkalmazási területének bővítése által. A disszertációm nem merítette ki a
program adta összes elemzési lehetőséget. A továbbiakban a gyakorlati
alkalmazásokból nyert információk is tovább gyűlhetnek, így újabb és újabb
részletprobléma elemzésére nyílik majd lehetőség.
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5. Tézisek:

1. tézis

Modelleztem a forgórészben a tárcsák között létrejövő áramlást és az ezzel

összefüggő energiaátadást. A tárcsák normálisa menti sebességeloszlást

csatorna áramlásként, a tárcsákkal párhuzamos síkban kialakuló

sebességeloszlást speciális szabadsugárként modelleztem. (4.2. fejezet)

A kidolgozott modell alkalmas a gyakorlatban előforduló üzemelési

feltételeknek megfelelő tárcsás turbina energiaátalakításának modellezésére és

az optimális főméretek meghatározására. (4.-6.2. fejezet) [S05], [S09]

2. tézis

Megállapítottam, hogy az optimális nyomásviszony (ε =pki / pbe) a maximális

hatásfok vonatkozásában az ε = 0.6 nyomásviszony környezetében, míg a

gazdaságos alkalmazás szempontjából az ε = 0.2 nyomásviszony

környezetében van. (6.3. fejezet) [S09]

3. tézis

Megállapítottam, hogy a tárcsa külső átmérőhöz tartozó kerületi sebesség és a

gőz belépő sebesség tangenciális komponensének belső hatásfokra vonatkozó

optimális viszonya a nyomásviszonytól függetlenül u/ct = 0,45 érték mind

telített, mind túlhevített gőz esetén. (6.4. fejezet) [S09]
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4. tézis

Megállapítottam, hogy az egyfokozatú tárcsás turbina legnagyobb belső és

tényleges hatásfok értékeit száraz telített gőz esetén a ϕ mennyiségi tényező -

amely a turbina dimenziótlan gőznyelése - ϕ = 3⋅10-5 – 10-4 tartományában,

míg  túlhevített gőznél ϕ = 5⋅10-5 – 2⋅10-4 tartományában éri el.

(
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/m

⋅⋅⋅
=

π
ρ

ϕ
&

) (6.6. fejezet) [S09]

5. tézis

Kimutattam, hogy az optimális tárcsaközi résméretet befolyásoló

leglényegesebb paraméterek a tárcsa felületi érdessége és a tárcsa külső

átmérője. Eredményeim szerint mind a tárcsa átmérő, mind a felületi érdesség

növelésével nő az optimális tárcsaközi résméret és szélesedik az alkalmazható

résméret tartomány. (6.7.1. – 6.7.2. fejezetek) [S09]



Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával

Lezsovits Ferenc Ph.D. értekezésének tézisei 9

6. A tézisekhez kapcsolódó publikációk:

[S01] Ferenc Lezsovits, Dr. Antal Penninger, Dr. Attila Meggyes:
Mini Cogeneration system from pressure reduction
Heat Engines and Environmental Protection Conference Tata, Hungary
1997. 05.25.-28. Proceedings p.74.-85.

[S02] Ferenc Lezsovits, Dr. Antal Penninger: Utilization of saturated steam as
expansion medium for power generation Gépészet ‘98 Conference
Budapest, Hungary 1998. 05.28.-29. Proceedings p.687.-691.

[S03] Lezsovits Ferenc, Dr. PenningerAntal: Kapcsolt villamosenenergia
termelés gőznyomáscsökkentésből nyert energiával
Energiagazdálkodás folyóirat Budapest, XXXIX. 1998.10. p.444.-447.

[S04] Lezsovits Ferenc: Kisteljesítményű, biomassza alapú kapcsolt hő- és
villamosenergia termelés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Energiagazdálkodás folyóirat Budapest, XL. 1999.11. p.29.-35.

[S05] Ferenc Lezsovits: Particular calculations connecting to turbine
operation in Microsoft Excel Visual Basic, Microcad’2000 Conference
Miskolc, Hungary 2000.02.23.-24.    Proceedings p.81.-86.

[S06] Dr. Botond Czinkóczky, Ferenc Lezsovits: Parameter Control
Calculations of Heavy-Duty Gas-Turbines Based on Measured
Operation Parameters Heat Engines and Environmental Protection
Conference Balatonfüred, Hungary
 2003. 05.26.-28. Proceedings p.181.-192.

[S07] Dr. Czinkóczky Botond, Lezsovits Ferenc: Korszerű gázturbinák mért
paraméterekből meghatározott jellemzői
Magyar Energetika folyóirat Budapest, XI.5. 2003.október. p.7.-12.

[S08] Ferenc Lezsovits: Decentralized energy supply possibilities based on
biomass Periodica Polytechnica (Budapest) SER. Mech. Eng.
Vol. 47. No.2. pp. 151.-168. (2003)

[S09] Ferenc Lezsovits, Dr. Antal Penninger: Modelling the Energy
Transformation Process of Multiple Disk Type Turbines Gépészet
2004. Conference Budapest,
Hungary  2004. 05.27.-28. Proceedings p.242.-246.

[S10] Dr. Botond Czinkóczky, Ferenc Lezsovits: Typical Deterioration Cases
of Turbine Blades Heat Engines and Environmental Protection
Conference Balatonfüred,
Hungary 2005. 05.23.-25. Proceedings p.101.-106.

[S11] Dr. Antal Penninger, Dr. Ákos Bereczky, Dr. Gyula Gróf, Sándor
Könczöl, Ferenc Lezsovits, Krisztián Sztankó: Utilisation of
Gasification-Gas in Gas Turbine Generated from Biomass, Heat
Engines and Environmental Protection Conference Balatonfüred,
Hungary 2005. 05.23.-25. Proceedings p.183.-188.



Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával

Lezsovits Ferenc Ph.D. értekezésének tézisei
10

[S12] Dr. Antal Penninger, Dr. Attila Meggyes, Dr. Ákos Bereczky, Dr.
Gyula Gróf, Sándor Könczöl, Ferenc Lezsovits, Krisztián Sztankó,
Viktória, Barbara Kovács: Utilization of Gas Mixtures Having High
Inert Content Generated from Biomass in Gas-Engine and in
Gasturbine, VDI Berichte Nr.: 1888 22. Deutscher Flammentag –
Verbrennung und Feuerungen Braunschweig 21.-22.09.2005.
p. 267.-272.

[S13] Dr. Czinkóczky Botond, Lezsovits Ferenc: Turbinalapátok tipikus
tönkremenetelei Magyar Energetika folyóirat Budapest, XIV. évfolyam
2006./3. p.3.-6.

Megjelenés alatt:
[S14] Lezsovits Ferenc: Belsőégésű motorra alapozott blokkfűtőművek

alkalmazási körének bővítése és a villamosenergia termelés
hatásfokának javitása
Energiagazdálkodás folyóirat Budapest

Irodalomjegyzék:

[1] Rogers, Y.R. Mayhew: Engineering Thermodynamics,
Work and Heat Transfer Longman 1986.

[2] Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai I.-II. Műegyetemi Kiadó 1998.
[3] Litvai Elemér, Bencze Ferenc: Áramlástan II. J4-906 Tankönyvkiadó 1982.
[4] Gruber József: Ventilátorok  Műszaki Könyvkiadó 1978.
[5] A.V. Scsegljajev: Gőzturbinák  Műszaki Könyvkiadó 1979.
[6] Czinkóczky Botond, Donkó András: Gőzturbina számítási segédletek útmutatóval,

a szerkesztési feladatokhoz, J4-914 Tankönyvkiadó 1975.
[7] A. Kostyuk and V. Frolov: Steam and Gas Turbines Mir Publishers 1988.
[8] Dr. Harmatha András: Hőtechnikai számítások személyi számitógéppel

Műszaki Könyvkiadó 1987.
(A konyvben leirt szamitas a "VDI Wasserdampftafeln 7./1968." szerint folyik.)

[9] Elsner-Fischer-Klinger: Vízgőztáblázatok
Műszaki Könyvkiadó 1986.

[10] Jeffery A. Hayes: Tesla's Engine, A new dimension for power
Tesla Engine Builders Association 1994.

[11] Dusan Nendl: Eine theoretische Betrachtung der Reibungsturbomaschinen
von Nikola Tesla
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs
genehmigte Dissertation 1966.

[12] Warren Rice: An Analytical and Experimental Investigation
of Multiple-Disk Turbines
Journal of Engineering for Power, January 1965, p.29. - 36.

[13] Lee Matsch, Warren Rice: Potential Flow Between Two Parallel Circular Disks
with Partial Admission
Journal of Applied Mechanics, March 1967, p.239. - 240.



Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával

Lezsovits Ferenc Ph.D. értekezésének tézisei 11

[14] Lee Matsch, Warren Rice: Flow at Low Reynolds Number with Partial Admission
Between Corotating Disks
Journal of Applied Mechanics, September 1967, p.768. - 770.

[15] B.E. Boyack, W. Rice: Integral Method for Flow Between Corotating Disks
Journal of Basic Engineering, September 1971, p.350. - 354.

[16] B.N. BYAL'Yletal: Design characteristics of multiple-disk friction pumps
Russian Engineering Journal Volume LI No.9. 1971. p. 56. - 60.

[17] Nikola Tesla: Tesla Engine with Variable Nozzle
*TEBA Membership Manual 1998.

[18] William Tahil: Theoretical Analysis of a Disk Turbine
*TEBA NEWS - December 1998.

[19] William Tahil: Theoretical Analysis of a Disk Turbine (2)
*TEBA NEWS - May 1999.

[20] Georg Gyarmathy: Grundlagen einer Theorie der Nassdampfturbine
Juris Verlag Zürich 1962

[21] Hermann Schlichting: Boundary-Layer Theory
McGraw-Hill 1968.

[22] Fluid propulsion US patent # 1,061,142, issued to Nicola Tesla in 1913.
[23] Turbine US patent # 1,061,206, issued to Nicola Tesla in 1913.
[24] Valvular Conduit US patent # 1,329,559, issued to Nicola Tesla in 1916.
[25] Variable inlet nozzle US Patent # 1,655,114 , issued to Nicola Tesla in 1928.
[26] Welche Maschinen kommen in Frage?

Gaswärme International 39 (1990) Heft 10. Oktober
[27] K.O.Felsch, M. Piesche: Zum Betriebsverhalten einer Reibungsturbine

und deren Einsatz als Wärmetauscher
Strömungsmechanik und Strömungsmaschinen (Karlsruhe) 27 (1979) p.1-19.

[28] M. Piesche: Berechnung der kompressiblen, laminaren Unterschallströmung
 in einer Tesla-Turbine

Strömungsmechanik und Strömungsmaschinen (Karlsruhe) 28 (1980) p.25-31.
[29] Application of Solar Technology to Today's Energy Needs
 Chapter IX. — Energy Conversion With Heat Engines
 http://www.wws.princeton.edu/ota/disk3/1978/7802/780214.PDF
[30] Dipl.-Ing. Jens Kötting: Strom aus fester Biomasse - Der neue

Dampfschraubenmotor, klein und wirtschaftlich Seminar: Bioenergie –
gespeicherte Sonnenenergie für den Raum,  Göttingen. 15. Juli 1999.

[31] U.S. Department of Energy: Steam Pressure Reduction:Opportunities and Issues
 http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/37853.pdf
[32] Dr. Gács Iván: Energetikai Gazdaságtan, Villamosenergia-termelés költségei
 http://www.energia.bme.hu/docs/notes/energ/Energetikai%20gazdasagtan.zip

* TEBA – Tesla Engine Builders Association  http://www.teslaengine.org/main.html
5464 N.Port Washington Road, Suite 293. Milwaukee, Wisconsin 53217



Tartalomjegyzék

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával

Tartalomjegyzék

Jelölésjegyzék   1

0. Bevezetés   4

1. Kapcsolt hő- és villamosenergia termelés alkalmazásának   5

 bővítési lehetőségei

1.1. Volumetrikus elven működő berendezések:   6

1.2. Áramlási elven működő berendezések:   7

2. A tárcsás turbina

2.1. Felépítése   9

2.2. A tudományos helyzet értékelése 12

3. Az energiaátalakítási folyamatok és gazdasági kihatásaik 18

3.1. A berendezés energiatermelő rendszerbe illeszkedése 18

3.2. Energiaátalakítási folyamatok elemzése 20

3.3. A gazdaságossági értékelés módszere 27

4. A tárcsás turbina energiaátalakítási folyamata

4.1. Fúvókaszámítás 32

4.1.1. Forgórészbe (tárcsák közé) történő közegbelépés számítása 37

4.2. Forgórészben létrejövő áramlás modellezése 39

4.2.1. Határréteg jellemzőinek számítása 50

4.2.2. Távtartó elemek számítása 53

4.2.3. A forgórészből való kilépés számítása 55

4.3. Járulékos veszteségek számítása 56

4.3.1. Tárcsasúrlódási veszteség számítása 56

4.3.2. Labirintveszteség számítása 57

4.3.3. A turbina által a környezetnek átadott hőteljesítmény 58

4.3.4. Csapágysúrlódási veszteség 58

5. Vízgőz anyagjellemzőinek számítása 59



Tartalomjegyzék

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával

6. A különböző üzemviszonyok és konstrukciós változtatások 65

hatásainak elemzése

6.1. A vizsgálat tartományának, peremfeltételeinek meghatározása 67

6.2. A számítási modell és az ez alapján készült program 68
       alkalmazási korlátai

6.3. Az optimális nyomásviszony meghatározása 69

6.4. Optimális fordulatszám, illetve sebességviszony számítása 72

6.5. Turbinaszabályozás lehetőségeinek és jellegének vizsgálata 74

6.6. Névleges gőztömegáram változtatás hatásainak elemzése 77

6.7. Konstrukciós méretek változtatás hatásainak elemzése 80

6.7.1. Konstrukciós méretek változtatásának hatása 80

 a berendezés hatásfokára

6.7.2. Felületi érdesség változtatás hatásainak elemzése 82

6.7.3. Tárcsa belső átmérő optimális méretének meghatározása 84

6.7.4. Tárcsa-távtartó elemek szerepe, befolyása az energia 84

átadására és optimális száma

6.8. A különböző nagyságú berendezések üzemeltetésének 86

gazdaságossági vizsgálata

7. Mérések és értékelésük 90

7.1. Mérési módszer leírása 90

7.2. Mérések kiértékelése 93

8. Összefoglalás, Tézisek 100

9. Irodalomjegyzék 103

Tézisekhez kapcsolódó publikációk 105

MELLÉKLETEK:

• A vizsgált turbinák konstrukciós adatai

• Az elemző program fő- és részletszámításokat végző munkalapjai



Jelölésjegyzék

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 1

Jelölésjegyzék

p [bar, Pa] - közeg nyomása

t [ºC] - közeg hőmérséklete

h [kJ/kg] - fajlagos entalpia

v [m3/kg] - közeg fajtérfogata

ρ [kg/m3] - közeg sűrűsége

s [kJ/kg K] - fajlagos entropia

x [%] - fajlagos gőztartalom

ν [m2/s] - kinematikai viszkozitás

κ [-] - fajhőviszony

D [m, mm] - átmérő

A [m2, mm2] - felület, vagy keresztmetszet

µ [-] - szűkítési tényező

ζ [-] - veszteség tényező

λe [-] - áramlási ellenállás tényező

H [mm] - a turbinatárcsák közötti lemezközi rés

ks [mm] - a turbinatárcsák felületi érdessége

nt [db] - tárcsák száma

nr [db] - lemezközi rések száma
m&  [kg/s, kg/h] - tömegáram

V&  [m3/s] - térfogatáram

F [N] - erőhatás

M [Nm] - nyomaték

P [W, kW] - mechanikai teljesítmény

Q&  [W, kW] - hőteljesítmény

∆l [kJ/kg] - fajlagos munkavégzés

n [1/min, 1/s] - frodulatszám

ω [rad/s] - szögsebesség
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η [%] - hatásfok

ε = pki/pbe  [-] - nyomásviszony

δhr [mm] - határréteg vastagság

δki [mm] - kiszorítási rtegvastagság

yv [mm] - viszkózus alapréteg vastagsága

c [m/s] - közeg abszolút sebessége

w [m/s] - közeg relatív sebessége

u [m/s] - kerületi sebesség

α [fok, rad] - abszolut sebesség iránya

β [fok, rad] - relativ sebesség iránya

γ  [fok, rad] - szögeltérés iránya

τ  [Pa] - fali csúsztatófeszültség

cr [-] - ellenállás tényező

∆p [Pa] - nyomásesés

ReH [-] - egyenértékű hidraulikai átmérővel számított

    Reynolds szám

ReD [-] - a forgórész külső átmérőjével számított

    Reynolds szám

Rex [-] - áramlási irányba eső mérettel számított

    Reynolds szám

Dk  [m] - a turbinaforgórész külső átmérője 

uk   [m/s] - kerületi sebesség a forgórész külső átmérőjén

ub   [m/s] - kerületi sebesség a forgórész belső átmérőjén

cf   [m/s] - fúvóka kilépő sebesség

wk   [m/s] - forgórész belépő relatív sebesség

wbt   [m/s] - forgórész kilépő relatív sebesség

    tangenciális komponense 

v   [m3/kg] - a belépő gőz fajtérfogata 

gm& [kg/s] - az átáramló gőz tömegárama

Pm  [W] - a turbina mechanikai teljesítménye

nt  [db] - a turbinatárcsák száma

20 ppp −=∆ [Pa] - nyomásesés a turbinán
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Fh   [m2] - a forgórész hatásos felülete

  (a modell szerinti számítás szerint a közeg által súrolt felület)

Fö   [m2] - a forgórész összes felülete

gm& [kg/s]    - a turbinán átáramló gőztömegáram

cg [m/s]     - a fúvókából kilépő gőzsebesség nagysága

α [fok]       és iránya

wbel [m/s]      - belépő relatív sebesség nagysága

βbel [fok]      és iránya

Pb [W] - a turbina belső teljesítménye

Mb [Nm] - a turbina belső nyomatéka

∆p [Pa] - nyomásesés a forgórészben

wkil [m/s] - kilépő relatív sebesség nagysága

βkil [fok]  és iránya

∆pkil [Pa] - kilépési nyomásveszteség

Pteng [W] - a turbinatengely energiaátalakításából származó teljesítmény

Az előforduló további alkalomszerű jelölések magyarázatát lásd a számítási módszerek

leírásánál.
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0. Bevezetés

A gazdaságos, környezetkímélő energiatermelés és a fosszilis tüzelőanyagokkal
való takarékosság napjaink egyik kiemelt feladata. A nemzetgazdaságok működésének
alapja a kiegyensúlyozott energiaellátás biztosítása. Ez azonban hosszútávon csak úgy
valósítható meg, ha az energiaátalakítás során keletkező melléktermékek nem
veszélyeztetik az ökológiai egyensúlyt. Az emberiség egyre inkább felismeri, hogy földünk
ökológiai rendszerének egyensúlyát meg kell őrizni, sőt, korábbi kedvezőbb állapotát
kellene visszaállítani és a klímaváltozást elősegítő folyamatok megfékezésére a fosszilis
tüzelőanyagok eddigi felhasználási ütemét mérsékelni, kell.  A globális fenntartható
fejlődés szempontjából meghatározó az egyre nagyobb hatásfokú energiatermelő
berendezések létesítése és a meglévő energetikai rendszerek veszteségeinek csökkentése.

Amíg a fejlett országok energiafelhasználása csak kismértékben nő, addig a fejlődő
országokban, a következő évtizedekben az energiaigények ugrásszerű növekedése várható.
A világ energiaigénye a prognózisok alapján az évszázad közepére a jelenleginek
körülbelül kétszerese lesz. A globális igénynövekedés sem egyenletesen jelentkezik
minden energiaformára kiterjedően. Várhatóan a villamos energia igények sokkal nagyobb
arányban növekednek, mint a hőenergia igények.  A fosszilis energiahordozók készletei
végesek, ugyanakkor elsősorban a közlekedés dinamikus fejlődése következtében a
tüzelőanyagok átlagárának folyamatos emelkedése várható. Az ökoszisztéma
egyensúlyának megőrzése azonban  a fosszilis energiahordozók felhasználásának
csökkentését igényli, mivel ezen keresztül csökken a környezet terhelése és ezzel az
üvegházhatást okozó egyik fő felelősének tartott széndioxid emisszió.

A nem fosszilis tüzelőanyag-bázison alapuló alternatív megoldások elterjedésének
csak akkor van reális esélye, ha kedvező, alacsony költségszint mellett nyújtanak
lehetőséget energiatermelésre. Egyre inkább nő az igény a felhasználás helyszínén történő
energiatermelésre, egyre kisebb teljesítményszinten, megtakarítva ezzel az energia szállítás
és elosztás során keletkező veszteségeket és költségeket. Továbbá terjed a megújulónak
tekinthető nem fosszilis tüzelőanyagok felhasználása is, amelyeket a kis energiasűrűségük
miatt általában nem gazdaságos nagy távolságra szállítani. A költség-hatékony
energiatermelés egyik legújabb változata a poligenerációsnak nevezett energiatermelési
rendszerek segítségével oldható meg, ahol hatékonyan ötvözhető a különböző villamos-,
hő- és hűtési energia igények kiszolgálása. Természetesen az ilyen energiaszolgáltatás is
csak a kiszolgált rendszer pontos igényeinek ismeretében, a veszteségeket megfelelően
lecsökkentve működhet gazdaságosan a legkisebb környezetterhelést okozva.

A kutatásokkal egy időben mérnöki-szakértői cégnél dolgoztam - és dolgozom
jelenleg is, - ami alkalmat ad a gyakorlatban ténylegesen jelentkező energiaellátási
problémák és fejlesztési igények megismerésére. Ezen a területen szerzett több éves
szakmai tapasztalat birtokában alakítottam ki az értekezésben ismertetésre kerülő
koncepciót, és fogalmaztam meg ezen alapuló téziseimet.

Szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Penninger Antal egyetemi
tanárnak, valamint azoknak az oktatóknak és kutatóknak, akik a szükséges elméleti
alapokat ehhez a munkához megadták. Köszönettel tartozom továbbá mindazon
kollégáknak, akiknek tanácsai nagyban segítettek a dolgozat megírásában.
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1. Kapcsolt hő- és villamos energiatermelés alkalmazásának bővítési lehetőségei

Mint azt a bevezetőben már említettem, törekedni kell a kapcsolt energiatermelés
alkalmazási körének gazdaságosan megvalósítható bővítésére egyre kisebb
teljesítményszinteken.  A nagyteljesítményű energiatermelő rendszerek mellett világszerte
felértékelődtek a kisteljesítményű villamos-energia termelő egységek a helyi igények
gazdaságos kielégítésére. Ennek hátterében egyrészt a hagyományos tüzelőanyag árak
növekedése és az ettől való függetlenedés igénye, másrészt a villamos hálózat
igénybevételének költségnövekedése áll. A versenyképességet egyre inkább meghatározza
az energiatermelés költségének fajlagos értéke, amelynek csökkentésére igyekszik minden
felhasználó.

A széleskörűen elterjedt, 1 - 10 MW teljesítmény tartományú, p=20 bar-nál
alacsonyabb gőznyomással és telített, vagy kismértékben túlhevített gőzzel üzemelő ipari
és kommunális hőellátó rendszerekben jelenleg nincs lehetőség gazdaságos kapcsolt
villamos energiatermelésre. Gőztermelésre nemcsak gáz és tüzelőolaj, mint fosszilis
tüzelőanyag használható fel, hanem olyan egyéb tüzelőanyagfajták is, mint pl. biomassza
vagy hulladékok, mint olyan megújuló energiaforrások, amelyek nem alkalmasak
belsőégésű motor, vagy gázturbina hajtására. Ezek a rendszerek általában úgy épülnek fel,
hogy a kiszolgált igények által meghatározott legnagyobb nyomásszinten termelik a gőzt.
Az alacsonyabb nyomásszintű gőzigények kiszolgálása fojtószelepes nyomáscsökkentés
alkalmazásával történik. Az ilyen rendszerekben végzett elemzések szerint a termelt gőz
jelentős részét (25% - 50%) a termeltnél lényegesen alacsonyabb nyomásszinten
hasznosítják. (Például a csaknem minden energiatermelő rendszerben megtalálható
gáztalanítós táptartály fűtése, amelyet mindig kisnyomású gőzzel fűtenek.) A fojtásos
nyomáscsökkentéssel mechanikai energia, és ezen keresztül villamos energia termelési
lehetőséget hagyunk veszendőbe menni, (exergiát hagynak anergiává alakulni).
Ezek alapján állítható, hogy széleskörűen alkalmazható lenne egy olyan berendezés, vagy
rendszer, amellyel a telített, vagy kismértékben túlhevített gőz nyomáscsökkentéséből
hasznosítható mechanikai energia nyerhető. A rendszernek az energiatermelés mellett
teljesítenie kell a nyomáscsökkentő funkciót, vagyis az átáramlott közegmennyiségtől
függetlenül a kilépő nyomást vagy más néven ellennyomást állandó értéken kell, hogy
tartsa. A termelhető mechanikai és ezen keresztül villamos energiát az aktuális tömegáram
és a nyomásviszony határozza meg. Természetesen csak olyan berendezés jöhet szóba,
amellyel kielégíthetők a gazdasági megtérülési követelmények is, vagyis a berendezés
installációs és üzemeltetési költségei mérsékelt szinten kell maradjanak.

Nyomáscsökkentésből származó energia mechanikai munkává alakítására többféle
módon is lehetőség nyílik. A kinyert mechanikai teljesítménnyel arányos hőteljesítményt
többletként kell bevezetni. Viszont ezt a többlet teljesítményt, a kismértékű átalakítási
veszteségeket leszámítva csaknem teljes egészében villamos energia formájában kapjuk
vissza. Szintén fontos szempont, hogy ezek a rendszerek áramkimaradás esetén
szükségáramforrás funkciót is el tudnak látni.

Az expanziós gépeknek alapvetően kétféle csoportját különböztetjük meg.
Az egyik csoport a volumetrikus, a másik az áramlási elven működő gépek csoportja.
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1.1. Volumetrikus elven működő berendezések:

• Dugattyús expanziós gép (gőzgép, gőzmotor)
Ez a legrégebb óta alkalmazott expanziós gép típus. A kezdetek óta ez a konstrukció is
sokat fejlődött.  A mai dugattyús gőzgépek sokkal inkább hasonlítanak egy belsőégésű
motorra, mint a klasszikus gőzgépekre.

Előnyök:
- névleges üzemállapotban nagy hatásfok,
- részterhelésen a hatásfok csak kismértékben csökken.

Hátrányok:
- összetett és sok alkatrészből álló berendezés,
- nagy tömegű, főként az alternáló mozgás miatti jelentős mechanikai igénybevétel
miatt,
- gőznedvesség jelenlétét mindenképpen el kell kerülni, a vízütés elkerülése
érdekében, amely akár egyszeri előfordulásnál is a berendezés károsodását
okozhatja,
- pulzáló tömegáram, a pulzáció csökkentésére általában kiegyenlítő tartály
beépítése szükséges
- a gőzárammal érintkező elemek kenési problémái, illetve a gőzáram kenőanyaggal
történő szennyeződésének veszélye

• Csavar-expanziós gép
Főként hűtéstechnikában és sűrített levegős rendszerekben a csavarkompresszor
széleskörűen alkalmazott berendezés. Expanziós gépként való alkalmazása jelenleg
kísérleti, kutatási fázisban van. [30]

1.1. ábra
Csavar-expanziós gép működési elve [30]
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1.2. Áramlási elven működő berendezések:

• Turbinák
Előnyök: -  névleges üzemállapotban nagy hatásfok
 -  egyszerű konstrukció, kevés alkatrész
  -  fajlagosan kis méret és tömeg
 -  súrlódó, kenést igénylő részek teljesen elválaszthatók a közegáramtól,
     így nem áll fenn a gőz szennyeződésének veszélye
Hátrányok: -  jelentős hatásfokcsökkenés részterhelésen
 -  jelentős hatásfokcsökkenés a méretezésitől eltérő üzemállapotokban,
     eltérő gőzparaméterek, vagy nyomásviszony esetén.
 -  a gőznedvesség megjelenése egyszeri alkalommal nem okoz jelentősebb
     kárt, viszont tartós jelenléte a lapátok erózióját okozza.
 -  a berendezések gyártása a relatív kis tömeg és a kevés alkatrész ellenére
     költséges, a lapátos részek bonyolult és nagy precizitást igénylő
     gyártástechnológiája miatt.

Ez a legszélesebb körben alkalmazott expanziós géptípus. Nagyobb térfogatáramra
általában axiális, kisebb térfogatáramra radiális átömlésű un. centripetális turbinákat
alkalmaznak. A mechanikai teljesítményt az impulzus megváltozásából származó erők
szolgáltatják. Az 1.2. ábra mutatja a napjainkban alkalmazott gőzturbinák jellemző
hatásfok értékeit a névleges teljesítmény függvényében. [29] A folyamatos vonal a turbina
tengely-teljesítményére vonatkoztatott effektív hatásfok alakulását mutatja, míg a
szaggatott vonal az un. belső hatásfokot, amelyet a járulékos mechanikai és szilárdsági
veszteségek figyelembevétele nélkül kapunk.  Mint az ábrából látható a turbinák hatásfoka
jelentősen csökken a kisebb típusnagyságok esetében. A kapcsolt energiatermelés esetén az
át nem alakított energia azonban nem megy veszendőbe, hanem az utána kapcsolt
hőfogyasztó rendszerben hasznosul.

1.2. ábra
Jelenleg alkalmazott gőzturbina konstrukciók jellemző hatásfok értékei a

teljesítménynagyság függvényében [29] szerint.
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• Tárcsás turbina
Ez az expanziós gépkonstrukció elvileg már csaknem egy évszázada ismert, ennek
ellenére gyakorlati, ipari alkalmazása nincs.
Előnyök és hátrányok a lapátos turbinákkal összehasonlítva:

Előnyök: -  egyszerű felépítésű, nincsenek bonyolult gyártástechnológiát igénylő
    alkatrészek (turbina lapátok), emiatt olcsóbban gyártható
 -  a forgórészben történő áramlás párhuzamos a tárcsákkal, azért a közeg
    ütközésből és erózióból adódó károsodás veszélye minimális

-  mivel nincsenek lapátok, a forgórészbe belépő sebesség iránya és
    nagysága várhatóan tág tartományban változhat jelentősebb hatásfok
    romlás nélkül, ami ugyanazon konstrukció széles peremfeltétel
    (közegparaméter) tarományra való alkalmazhatóságát vetíti előre
Hátrány: -  optimális körülmények között is mérsékelt hatásfok

A fentiekből kiindulva várhatóan egészen kis egységteljesítményű berendezések is
gazdaságosan üzemeltethetők. Az előző típusokkal összehasonlítva egyszerűsége okán
versenyképes lehet. Emiatt kisteljesítményű rendszerekben ez a berendezés tűnik a
legmegfelelőbbnek. Alkalmazását eddig alapvetően a villamos-energia termelés és
hálózatba táplálás napjainkig széleskörűen alkalmazott szinkrongenerátoros megoldása
gátolta. A félvezetős elektronikai elemek térnyerése egyre szélesebb körű gazdaságos
felhasználhatósága a változó fordulatszámú generátorok villamos hálózatra kapcsolásának
lehetőségét teremtette meg az utóbbi évtizedben. Ez tette lehetővé a változó fordulatszámú
hőerőgépek alkalmazását a villamos energiatermelésre. (hasonlóan a szélturbinákhoz)

Ilyen expanziós gép elvét Nikola Tesla dolgozta ki [23] [24] [25], de sajnos sem
konstrukciós, sem áramlástani tervezési módszere nem maradt fenn. A fellelhető
szakirodalom áttanulmányozása során nyilvánvalóvá vált, hogy a tárcsás turbinában
végbemenő energiaátalakítási folyamat és a turbinakonstrukció alapvető paramétereinek
meghatározására felhasználható anyag nem áll rendelkezésre. Ezért a disszertáció
tárgyaként a tárcsás turbina energiaátalakítási folyamatának modellezését választottam
alapvetően vízgőz munkaközegre alkalmazva és a konstrukciós paraméterek optimális
értékeinek meghatározását.

1.  Disszertációm célja az energiaátalakítási folyamat modellezése és erre épülő
számítási eljárás kidolgozása, amely alkalmas a különböző konstrukciós
változtatások hatásainak, illetve az üzemviteli paraméterek változásai nyomán
megváltozó üzemviszonyok meghatározására, vízgőzzel való üzemeltetés esetén.
Továbbá amely figyelembe veszi a turbulens határrétegben végbemenő
energiaátadási folyamatot.

A módszer, illetőleg a számítási eljárás alapján készült program felhasználásával választ
keresek a következő problémákra:

2. Hatásfok és teljesítmény változása a nyomásviszony és a sebességviszony
függvényében, optimális paraméterek meghatározása.

3. Belépésnél túlhevített vagy száraz telített állapotú gőzzel való üzemeltetés
működésre gyakorolt hatásainak elemzése.

4. A működést döntően befolyásoló konstrukciós méretek (fúvókakialakítás, külső- és
belső forgórész átmérő, lemezközi résméret, felületi érdesség) változtatás
hatásainak elemzése, optimumkeresés.

Végül pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és
Rendszerek Tanszékére telepített kísérleti berendezésen végzett méréseim eredményeinek
összehasonlítása a szimulációs számításom eredményeivel.



2. Fejezet: A tárcsás turbina

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 9

2. A tárcsás turbina

2.1. Felépítése

A tárcsás turbinára Nikola Tesla (1856-1943) nyújtott be szabadalmi igényt 1909-ben, melyet
1913-ban meg is kapott. [23] Majd a továbbiakban a turbina működésével kapcsolatban még
kiegészítő szabadalmakat is bejelentett. [24], [25]

A turbina felépítésének és működésének alapelve a következő:
Köralakú sík lemezből készült tárcsák vannak felfűzve egy tengelyre. A felfűzött tárcsák
között rések vannak. A tárcsákon a tengely közelében lévő kivágások biztosítják a közeg
kilépését. Az így felépített forgórész egy házban található, melyhez egy radiálistól eltérő
szögben elhelyezett fúvóka csatlakozik. Két ellentétes irányban beépített fúvóka esetén a
forgásirány is változtatható. Az expandáló közeg először a fúvókában felgyorsul, majd
belépve a forgórészbe keresztüláramlik a sík tárcsák között, miközben az áramló közeg és a
tárcsák közötti határrétegben kialakuló nyíróerő nyomatéka megforgatja a forgórészt és
mechanikai teljesítményt szolgáltat. Végül az expandált közeg a tengely közelében elhelyezett
nyílásokon keresztül lép ki a forgórészből.
A 2.1. - 2.3. ábrák a turbina elvi felépítését és működését mutatják.

2.1. ábra
A tárcsás turbina elvi felépítése
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2.2. ábra
A forgórész kialakításának alapelve (TEBA)

A 2.3. ábrán egy a feltaláló által készített műszaki rajz látható, amely egy ilyen elven
felépített turbina metszeti képeit mutatja változtatható forgásirányú működésmóddal.

2.3. ábra
Nikola Tesla konstrukciós rajza [23]



2. Fejezet: A tárcsás turbina

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 11

Ennél a turbina konstrukciónál a belépés előtti fojtásos szabályozás helyett lehetőség van
fokozatnélküli mennyiségi szabályozásra is, a fúvóka keresztmetszetének változtatásával.
A megoldás alapelvét mutatja a 2.4. ábra.

2.4. ábra
Változtatható keresztmetszetű fúvóka konstrukciós megoldása [25]

A turbinával azonos alapelveken szivattyú is építhető, amelyet a feltaláló szintén
szabadalmaztatott. [22] Ezen az alapelven működő szivattyút már több cég is gyárt. Speciális
igények (pld. nagy szennyező-, vagy darabos anyag tartalom) esetére ad kiváló megoldást.
A tárcsás szivattyú felépítését mutatja a 2.5. ábra.

2.5. ábra
Tárcsás szivattyú felépítése
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2.2. A tudományos helyzet értékelése

Nikola Tesla hagyatékaként tárcsás turbinájának csak a szabadalmi bejegyzései
maradtak fenn. [23], [24], [25] Az konstrukciót és rajzát az alapszabadalom leírása [23]
tartalmazza, amely leírja a szerkezeti felépítés és a működési elv alapjait. Nem tartalmaz
információkat, adatokat, vagy számítási módszert a különböző peremfeltételek esetén
alkalmazandó optimális méretek meghatározására, valamint legkedvezőbb működtetési
paraméterek tekintetében. „Valvular Conduit” [24] egy speciális tüzelőberendezés
konstrukció leírását tartalmazza, amelyet közvetlenül a forgórész becsatlakozáshoz, a fúvóka
helyére lehet építeni. „Variable inlet nozzle” [25] pedig egy a mennyiségi szabályozást
lehetővé tévő változtatható keresztmetszetű fúvóka lehetséges konstrukciós megoldását írja le.
A berendezések elméleti megfontolásaira, valamint a gyakorlati tapasztalatokra csak
újságcikkekből illetve szemtanú beszámolókból vannak „hézagos” információink, amelyet
Jeffery A. Hayes: Tesla's Engine, A new dimension for power című 1994-ban kiadott
könyvében dolgozott fel [10]. Az információk legtöbbje a berendezés teljesítményére és
méreteire vonatkozik. A hatásfok ebben az időszakban nem volt olyan lényeges szempont,
mint manapság, akkoriban a fő érték a minél nagyobb teljesítmény elérése volt, minél kisebb
méretű és tömegű berendezésből. A tervezésről, gyártásról és próbaüzemekről Nikola Tesla-
tól nem kerültek nyilvánosságra feljegyzések. Laboratóriuma az 1930-as években leégett. Ha
voltak saját feljegyzései és számításai, azok megsemmisültek.

Az 1960-as évektől kezdődően jelentek meg tudományos publikációk a tárcsás
forgórészű turbinákra és szivattyúkra vonatkozóan.

Dusan Nendl 1966. [11] tárcsákból alkotott forgórészben vizsgálta az áramlást
összenyomhatatlan közeg esetére. Vizsgálatai középpontjában a szivattyúként való alkalmazás
állt. A szivattyú működésre felírt alapvető áramlástani összefüggések alapján elemzi a turbina
működést összenyomhatatlan közeg esetére is. Azonban ez a vizsgálat közel sem olyan
részletes és alapos, mint a szivattyús működés esetén. Nem foglalkozott az energiaátadásban
lényeges szerephez jutó határréteg jellemzőinek és hatásainak vizsgálatával. Továbbá csak a
forgórészen belüli áramlással foglalkozott, a turbina egyéb részeivel mint például fúvóka
működés, vagy  résveszteségek nem. Munkájából az elméleti kiindulási alapok
felhasználhatók, de a modellezés módszere és az eredmények az alkalmazás teljesen eltérő
volta miatt nem.

Warren Rice 1965. [12] felírja a forgórészre vonatkozó alapvető mozgási és energia
egyenleteket, ezekből levonható következtetéseket hasonlítja össze egy nagynyomású
levegővel üzemeltetett kísérleti berendezés mérési eredményeivel. Az analízis során azonban
a lamináris áramlásra érvényes összefüggésekkel számol, egy „f” súrlódási paraméter
bevezetésével. Az alkalmazott faktorokat a teljes forgórészre állandónak tekinti, nem veszi
figyelembe azok Re-szám függőségét. A nagymértékű egyszerűsítés miatt a módszer
esetünkben nem alkalmazható. Rice célja csak a működési elv és az alkalmazhatóság
igazolásának vizsgálata volt.

Lee Match és Warren Rice 1967. [13], [14] a forgó tárcsák közötti áramkép
kialakulásával foglalkoznak különböző peremfeltételek esetén. [13] Ideális közeg potenciálos
áramlás feltételeinek megfelelő, tárcsával párhuzamos áramképének kialakulását vizsgálja
különböző  (u/c) belépő- / kerületi sebesség arány esetén (2.6. ábra). [14] pedig a tárcsák közé
belépő közeg áramlását vizsgálja parciális beömlés esetén, azonban csak kis Re-számokra.
Vizsgálataim során a kialakuló áramlás messze nem tekinthető potenciálosnak, valamint a
hangsebességhez közeli áramlási sebességek miatt a Re-szám értékek nagyságrenddel
nagyobbak, mint az említett munkákban.
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2.6. ábra
Potenciális áramlás mellett, különböző radiális és

kerületi sebesség arányok, mint peremfeltételek esetén
kialakuló áramképek [13]

B.N. BYAL'Yletal 1971. [16] folytatva Dusan Nendl által elkezdett elemzéseket a
tárcsás turbinák alkalmazhatóságának vizsgálatával és a különböző működési
peremfeltételekre való alkalmazás számításával foglalkozik.

B.E. Boyack és W. Rice 1971. [15] a tárcsák közötti háromdimenziós áramlás
számításának integrális módszerét ismerteti, azonban a módszer csak összenyomhatatlan és
Newtoni közegek lamináris áramlásakor alkalmazható. Saját vizsgálataimnál az áramlás
semmiképpen sem tekinthető laminárisnak

K.O.Felsch, M. Piesche 1979. [27] a forgó tárcsákon kialakuló az áramló közeg és a
fal közötti hőátadás problémájával foglalkozik. Az áramlást ők is az akkor elfogadott elvek
szerint laminárisnak, valamint a közeget összenyomhatatlannak tekintették. Az áramlás
leírására vonatkozóan felhasználják az előzőekben ismertetett szakirodalmat, majd ezen
áramlási feltételek esetén vizsgálják a hőátadási folyamatok alakulását. Vizsgálataimnál a
hőátadási folyamatok nem bírnak különösebb jelentőséggel, mivel állandósult állapotban a
turbinatárcsák közel az átáramló közeg hőmérsékletére melegszenek, a hőátadás gyakorlatilag
elhanyagolhatóvá válik.

William Tahil 1998. [18] és 1999. [19] az áramló közeg és a tárcsák közötti
energiaátadással foglalkozik, alkalmazva egy egyszerűsített fali csúsztatófeszültség számítást,
amely a lemezközi rés nagyságát is figyelembe veszi. Azonban nem foglalkozik a tárcsák
közötti áramképpel, a tárcsa minden pontján azonos relatív sebességet feltételez. Ez csak egy
eddig kevéssé vizsgált részletprobléma kiragadásának tekinthető.

M. Piesche 1980. [28] összenyomható közegek forgó tárcsák közötti lamináris
áramlását vizsgálja és közöl jelleggörbéket különböző működési tartományokra.  Ez a
vizsgálat áll a legközelebb az általam tanulmányozott energiaátalakítási folyamat
modellezéséhez, ezért ezzel kicsit bővebben foglalkozom. A 2.7. ábra mutatja a tárgyaláshoz
szükséges jellemző mennyiségek értelmezését.
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2.7. ábra
Jellemző mennyiségek értelmezése [28]

Az eredmények általánosíthatósága érdekében a következő dimenziótlan jellemzőket vezette
be:

Koordinátákra: R = r / r0 és Z = z / b

Sebességekre: U = u / r0ω , V = v / r0ω és W = w / r0ω  

Nyomásra: P = p / ρ0(r0ω)2

Hőmérsékletre: Θ = t / t0

Viszkozitásra: H = µ / µ0

Sűrűségre: Π= ρ / ρ0

Vezetőképességre: Λ = λ / λ0

Reynolds-szám: Re = ρ0b2ω / µ0

Prandtl-szám: Pr = µ0 c0 / λ0    

Mach-szám:
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Az előző oldalon részletezett dimenziótlan jellemzőkkel felírja az egyszerűsítő és
peremfeltételeket:

Z = 0: U = W = 0, V = R

Z = ½: W = 0, ∂U / ∂Z = ∂R / ∂Z = 0

R = 1: W = 0, V = V0 , U = U0 , P = 1 / κM2 

Z = 0, Z = 1/2:  ∂Θ / ∂Z = 0

R = 1: Θ = 1

Ugyancsak az általa definiált dimenziótlan jellemzőkkel felírja az anyagjellemzők közötti
összefüggéseket:

Ideális gáztörvény: κ M2 P = Π Θ (2.01)

Viszkozitás hőmérsékletfüggése: H = Θm   (2.02)

Hővezető képesség hőmérsékletfüggése: Λ = Θm   (2.03)

Ugyanezekkel a jellemzőkkel felírja először a mozgásegyenleteket:
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majd a kontinuitási és az energiaegyenletet:
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A szerző a vázolt differenciál egyenletrendszert Gauss módszer alapján működő számítógép
program segítségével oldotta meg, differencia és Galerkin módszer segítségével.

Megoldásul megkapja a lényeges jellemzők eloszlását, mint például radiális és tangenciális
sebesség, vagy hőmérséklet és sűrűségeloszlás a tárcsák között, különböző átmérőknél, eltérő
peremfeltételek, pld. Mach számok esetén. Különböző működési peremfeltételek esetére
vizsgálja az optimális átmérőarányok alakulását, valamint az eredmények eltérését a kétféle
alkalmazott számítási módszer esetén. Valós mérési eredményekkel való összevetés azonban
nem található a publikációban. A vizsgálat azonban csak laminásris áramlás és nagyon kis Re
= 3 ÷ 5 számok estére vonatkozik. A módszer és az eredmények nagyon érdekesek, azonban
céljaim elérésére nem alkalmazhatók, illetve nem adnak értékelhető információt.

    U      V        Θ         Π

Z     Z

2.8. ábra
U radiális, V tangenciális dimenziótlan sebességek, valamint

dimenziótlan hőmérséklet és sűrűségeloszlás a lemezközi résben
az ábrán megadott jellemzők, mint peremfeltételek esetén

A tárcsás turbinára vonatkozó olyan átfogó elemzés, amellyel a különböző
konstrukciós változtatások hatásai, illetve az üzemviteli paraméterek változásai nyomán
megváltozó üzemviszonyok számítással követhetők, nem készült. Nem foglalkoztak például a
határréteg jellemzők és az energiaátadás összefüggéseinek vizsgálatával. Nem vizsgálták
ezzel összefüggésben a lemezközi rés, illetve a tárcsa érdesség változtatás hatásait. Nem
foglalkoztak az adott peremfeltételekre optimális konstrukció, illetve adott konstrukció
különböző peremfeltételek közötti működésének elemzésével és az optimális működési
feltételek meghatározásával.
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A tárcsás turbinával megvalósított kapcsolt energiatermeléshez, a rendszerbe illesztéshez
szükséges, hogy ismerjük a turbina tulajdonságait és viselkedését gőz munkaközeg esetére. A
berendezés méretezhető kell legyen, ami a meghatározott működési peremfeltételekre
optimális kialakítás meghatározását jelenti. Mivel ilyen jellegű vizsgálatok ez idáig nem
készültek, saját kutatásaim fő területei az alábbiak szerint foglalhatók össze:

• Tárcsás turbina energiaátalakítási folyamatának modellezése és a gőznyomásejtő
funkcióra való alkalmassá tétele
- Száraz telített, vagy túlhevített belépő gőz és
- Turbulens határrétegben végbemenő
   energiaátadás figyelembe vételével

• A kapcsolt energiatermelési rendszerbe illeszkedő konstrukció különböző működési
esetek, mint peremfeltételek melletti üzemének vizsgálata

• Optimális működési paraméterek meghatározása
• Konstrukciós méretváltoztatások hatásainak vizsgálata
• Adott peremfeltételekre optimális méretek meghatározása
• Járulékos veszteségek figyelembe vétele  és nagyságrendjének meghatározása

A [28]-ban vizsgált eset megfelelő kiindulási alapot szolgáltat, azonban a kapcsolt energia-
termelési rendszerbe illeszkedő gyakorlati megvalósításhoz túl sok egyszerűsítést alkalmazott.
Ezért a

• Turbulens áramlást
• Súrlódásos közeget
• Nem tökéletesen sima felületek miatt a felületi érdesség hatásának figyelembe vételét
• Hangsebességet esetenként meghaladó fúvóka kilépő sebességet
• Határréteg súrlódáson keresztüli kölcsönhatások figyelembe vételét
• Távtartó elemek figyelembe vételét
• Járulékos veszteségek figyelembe vételét

a valóságot jobban leíró modell érdekében a vizsgálat részévé kellett tenni.
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3. Az energiaátalakítási folyamatok és gazdasági kihatásaik

3.1. A berendezés energiatermelő rendszerbe illeszkedése

Mint azt a bevezetőben már említettem az igen elterjedt vízgőz munkaközeggel
üzemelő ipari és kommunális hőellátó rendszerekben a termelt gőz jelentős részét
rendszerint a termeltnél lényegesen kisebb nyomásszinten hasznosítják. (Lásd: U.S.
Department of Energy: Steam Pressure Reduction: Opportunities and Issues [31]) Vagyis
szükség van az áramló közeg nyomásának csökkentésére. Ezt jelenleg munkavégzés
nélkül, un. fojtásos állapotváltozás segítségével érik el a legtöbb esetben. Amennyiben a
rendszer megfelelően szigetelt, azaz gyakorlatilag adiabatikusnak tekinthető, a közeg
entalpiája változatlan marad. A nyomáscsökkentési folyamat azonban lehetőséget ad
mechanikai munkavégzésre is, amellyel villamos áram termelhető. Munkavégzéssel
történő expanzió esetén a közeg entalpiája a munkavégzésnek megfelelő entalpiával
csökken ugyan, azonban ily módon a hőenergia sokkal értékesebb mechanikai, vagy
tovább konvertálva villamos energiává alakul.

Ha a fojtószelep helyett expanziós gépet alkalmazunk, a kinyert teljesítménnyel
arányos hő-teljesítményt többletként kell bevezetni az azonos hőszolgáltatási teljesítmény
eléréséhez. Ezt a többlet teljesítményt viszont a kismértékű átalakítási veszteségeket
leszámítva csaknem teljes egészében villamos energia formájában kapjuk vissza. A 3.1.
ábra az energiafolyamok alakulását mutatja Shankey diagramban az alapesetnek számító
fojtásos nyomáscsökkentés esetén, valamint expanziós gép alkalmazásával.

3.1. ábra
A folyamat Shankey diagramja

fojtásos nyomáscsökkentés, valamint expanziós gép alkalmazása esetén
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A rendszernek az energiatermelés mellett teljesítenie kell a nyomáscsökkentő
funkciót is, vagyis az átáramlott közegmennyiségtől függetlenül a kilépő nyomást vagy
más néven ellennyomást meghatározott tűrésmezőn belül állandó értéken kell tartania. A
termelhető mechanikai és ezen keresztül villamos teljesítményt az aktuális gőz-tömegáram
és a nyomásviszony határozza meg. A gőz-tömegáram nagyságát az utána kapcsolt
hőfogyasztók gőzigénye határozza meg, ami akár rövid idő alatt is nagymértékben
változhat. A széleskörű alkalmazhatóság feltétele, hogy a rendszer működtetése ne
igényeljen lényegesen több felügyeletet, mint egy fojtásos nyomáscsökkentő szelep.
Továbbá karbantartása illeszthető legyen az energiatermelő rendszer szokásos karbantartási
ütemezéséhez. A feladat ellátására alkalmas rendszer a következő fő funkcionális
elemekből áll: T - Turbina

G - Generátor
AC/AC - Áramátalakító és hálózati illesztő egység
µP - Szabályozó és felügyeleti rendszer

A turbina optimális fordulatszám tartománya, mint azt a későbbiekben részletesen
ismertetem, jelentősen eltér felfelé a hálózattal szinkron fordulatszámot jelentő
n=3000/perc-es fordulatszámtól. Hagyományos szinkron generátor alkalmazása esetén
hajtóműre lenne szükség. A teljesítményelektronika fejlődése azonban újszerű megoldások
alkalmazását teszi lehetővé. A generátor közvetlenül kapcsolódik a turbinához és azzal
azonos, magas fordulatszámon üzemel. A statikus frekvenciaváltók elvén felépülő
áramátalakító, a generátor által szolgáltatott magas frekvenciájú áramot elektronikusan
alakítja át a hálózati frekvencia és feszültség szintre és így táplálja be a hálózatba.
Ilymódon a turbina, változó, a mindenkori legoptimálisabb fordulatszámon üzemeltethető.
A szabályozó rendszer feladata egyrészről a kilépő közegnyomás állandó értéken tartása
(nyomáscsökkentő funkció), valamint a generátor terhelésének szabályozása úgy, hogy e
rendszer mindenkor a turbina tengelyén megjelenő teljesítményt dolgozza fel, vagyis az
energiaátalakítási folyamat egyensúlyban legyen. Továbbá szükséges a rendszer
működésének olyan szintű automatikus felügyelete, amely bármely hiba, vagy nem
megfelelő működés esetén jelzést ad és szükség esetén leállítja a rendszer működését. A
tömegáram változásával változik a turbinán a nyomásesés, így szükséges egy sorba
kapcsolt szabályozószelep (fojtásos szabályozás), vagy szabályozható keresztmetszetű
fúvóka (mennyiségi szabályozás) alkalmazása. A 3.2. ábra a rendszer funkciósémáját
mutatja.

3.2 ábra
A rendszer funkciósémája
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3.2.  Energiaátalakítási folyamatok elemzése

A következőkben az energiaátalakítási folyamatot elemzem. Az energiaátalakítási
folyamat elemzésével párhuzamosan a turbina működés modellezésére és az üzemi
paraméterek számítására szolgáló eljárás főbb részleteit is ismertetem. A módszer
jellegzetessége, hogy a számítás menete követi a közegáram által bejárt sorrendet, másrészt
szükség szerint iteratív lépéseket is tartalmaz. A teljes eljárás számos egymásba ágyazott
iterációs eljárást tartalmaz. A következőkben a sorrendiségre utaló tartalom az adott
részfeladatnak a teljes eljárásban betöltött helyére utal.

A turbina alapvetően két fő funkcionális egységre oszlik, állórészre, vagy más néven
fúvókára, valamint forgórészre.

Az energiaegyenlet általános alakja: dh + cdc+ gdz – dq + dl = 0 (3.01)

A teljes turbinára felírt energiaegyenlet állandósult állapotban a nehézségi erőtérből adódó
változások elhanyagolásával:

ql
2

ch
2

ch
2
ki

ki

2
be

be −++=+     (3.02)

ahol: l – a fajlagos munkavégzést és
q – a fajlagos hőcserét jelenti

A 3.3. ábrán a berendezés fő részei, a különböző lényeges közegállapotok helyeinek
meghatározásai, valamint a fő és mellék közegátáramlási utak láthatók.
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3.3. ábra
A berendezés fő részei, a lényeges közegállapotok, valamint a közegátáramlás útja a turbinán
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A 3.4. ábra a szabályozószeleppel együttesen létrejövő teljes rendszerben történő
átalakulást mutatja, a be- és kilépő vezetékekben a mozgási energia elhanyagolásával.

3.4. ábra
A turbinás nyomáscsökkentő rendszerben létrejövő energiaátalakulás

A turbina energiaátalakítás szempontjából két legfontosabb eleme az állórész, vagy más
néven fúvóka és a forgórész. A fúvókára felírt energiaegyenlet adiabatikus és
veszteségmentes (izentropikus) esetben:

2
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2
0

0

2
iz1

iz1 +=+  (3.03)

Valóságos esetben a veszteségek csökkentik a fúvókából kilépő sebességet. Ezt egy az
állórészre bevezetett hatásfok segítségével vehetjük figyelembe. Ezek alapján a valós
kilépő sebesség:
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Ezek alapján az energiaveszteségi tényező a valóságos és az izentrópikus kilépő
sebességekből kiindulva a következő összefüggéssel definiálható:
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A 3.5. ábra a fúvókában létrejövő energiaátalakítási folyamatot mutatja

3.5. ábra
Energiaátalakítási folyamat a fúvókában

A forgórészre felírt energiaegyenlet a következő:

22
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1
uwhuwh −+=−+ (3.07)

A 2-es forgórészből kilépő és a turbinából kilépő állapot között további kismértékű
állapotváltozás jön létre. Egyrészről az alakos tengely a kilépő mozgási energiát részben
hasznosítja, továbbá a közeg kiáramlása a kilépési pontig áramlási nyomásveszteséget
eredményez. A 3.6. ábra a forgórészben végbemenő energiaátalakítási folyamatot mutatja.

3.6. ábra
Energiaátalakítás a forgórészben
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Az előzőek alapján háromféle hatásfokérték számítása történik. Az első a turbina belső
hatásfoka, amely a fúvóka előtti és a kilépő gőzállapot, valamint a 0-ás állapotból a kilépő
nyomásig történő izentropikus expanzió entalpiakülönbségének hányadosaként számítható.

akiizturbin0

ki0
b hh

hh
−

−=η  (3.08)

A következő a turbina effektív hatásfoka, amely a veszteségek figyelembe vételével
számított mechanikai teljesítmény, és az 0-ás állapotból kilépő nyomásig történő
izentropikus expanzió teljesítményének hányadosaként számítható.
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Végül pedig a szabályozó és vezérlő szelepekkel együtt a rendszer effektív hatásfoka,
amely a veszteségek figyelembe vételével számított tengelyteljesítmény, és a szelep előtti
állapotból a kilépő nyomásig történő izentropikus expanzió teljesítményének
hányadosaként számítható.
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A turbina által szolgáltatott teljesítményt adott üzemállapotban az átáramló tömegáram
határozza meg. Ennek nagyságát döntően a fúvóka üzemviszonyai szabják meg. A
számítást az 5. fejezetben részletezem. Az aktuális peremfeltételekre elvégzett fúvóka
számítás által szolgáltatott lényeges eredmények:

gm& [kg/s]    - a turbinán átáramló gőztömegáram
cg [m/s]     - a fúvókából kilépő gőzsebesség nagysága
α [fok]     -     és iránya

A számítás menete a továbbiakban is követi a közegáram útját a berendezésben.
A belső tömítésen átszivárgó tömegáram csökkenti a fő energiaátalakítási folyamatban
résztvevő közeg tömegáramát, amint az a 3.3. ábrán látható. Az átszivárgó tömegáram
meghatározása a 4.3.2. fejezetben részletezett labirintszámító eljárás alkalmazásával
történik. Konstrukciós feltétel az eljáráshoz az, hogy a fúvóka keresztmetszet széle a
végtárcsánál véget ér és nem néz szembe a végtárcsa és ház közötti réssel. A számítás ezen
konstrukciós feltétel figyelembe vételével épül fel. A forgórészen áthaladó gőztömegáram
a résveszteség tömegáramával kisebb a belépő tömegáramnál.  A forgórészen áthaladó
gőztömegáram ezek után:

résgfor mmm &&& −= [kg/s] (3.11)

Ezután a forgórészbe való belépés számító eljárás következik, amely a geometriai adatok
és a fúvókából kilépő sebesség adatai alapján számítja a forgórészbe belépő relatív
sebességi adatokat az 4.1.1. fejezetben részletezettek szerint.

wbel [m/s]      - belépő relatív sebesség nagysága

βbel [fok]      -                                       és iránya
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Majd a forgórész számítása következik a 4.2. fejezetben leírtak szerint. Itt történik a
forgórészben történő áramlás és energiaátadás számítása. A számítás által szolgáltatott
leglényegesebb eredmények:

Pb [W] - a turbina belső teljesítménye

Mb [Nm] - a turbina belső nyomatéka

∆p [Pa] - nyomásesés a forgórészben

wkil [m/s] - kilépő relatív sebesség nagysága

βkil [fok] - és iránya

Majd a közegkilépés számító eljárás következik. Ez számítja a kilépési veszteséget,
valamint az alakos tengely energiaátalakítását. Az eljárás által szolgáltatott eredmények a
következők:

∆pkil [Pa] - kilépési nyomásveszteség

Pteng [W] - a turbinatengely energiaátalakításából származó teljesítmény

Ezek után a turbina utáni ellennyomás és a fúvóka után létrejövő
nyomáscsökkenések összege meg kell egyezzen  fúvóka kilépő nyomásával. Mivel a
számításban ez előzetesen felvételre került, egy iterációs hurokban ennek korrekciója
szükséges.

A belső teljesítmény a turbinatengely energiaátalakításából adódó teljesítménnyel
növekszik. A tárcsasúrlódási veszteség számítása után és a bemenő adatként szerepeltetett
csapágysúrlódási veszteség figyelembe vételével számítható a turbina  mechanikai
teljesítménye. A csapágysúrlódási veszteség bemenő adatként szerepel, a fordulatszámtól
és egyéb üzemviteli jellemzőktől való függését nem vizsgáltam.

csststengbm PPPPP −−+=    [W] (3.12)

A kilépés előtt keveredik össze a forgórészen áthaladó tömegáram a belső
résveszteség tömegáramával. Itt veszem figyelembe a turbinaház hőveszteségét is. A
hőveszteség döntő része a két végtárcsa mellett eláramló belső résveszteség
tömegáramából adódik át a környezetnek a turbinaház falán keresztül. Ezért a turbina
forgórészben történő energiaátadás adiabatikusnak tekinthető. A hőveszteség alakulása
nem befolyásolja az energiaátadást és a turbina teljesítményét, csak a kilépő gőzállapot
kialakulásában van szerepe. A turbinaház hővesztesége is bemenő adatként szerepel, a
konstrukció felületének és szigetelési megoldásának figyelembe vételével számítható. Bár
a belépő gőzparaméterek változásai kismértékben befolyásolják a hőveszteség nagyságát,
ennek vizsgálatával nem foglalkoztam. A kilépő fajlagos gőzentalpia ezek figyelembe
vételével:

g

veszttengb
beki m

QPP
hh

&

&++
−= [kJ/kg] (3.13)
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Ezután a turbina tengely tömítésein kiszivárgó gőzáram számítása következik a 4.3.2.
fejezetben leírtak szerint. Mivel a turbinatengely kivezetés a kilépési oldalon van, ennek
nincs hatása a turbina üzemére, csak a turbina kilépő gőztömegárama csökken, ami az
ellennyomásoldali hőhasznosításnál játszik szerepet.

labvesztggözki mmm &&& −= [kg/s] (3.14)

Legvégül a turbina aktuális konstrukciós és működési paramétereiből adódó, dimenzióval
rendelkező, illetve dimenziótlan mennyiségi jellemzők számítása történik. Ezek a
jellemzők adnak lehetőséget a különböző konstrukciók, illetve üzemviszonyok
összehasonlítására. A dimenziótlan mennyiségeket a [4]-ben leírtakból kiindulva
határoztam meg. A számítás során használt mennyiségek:

Az egy tárcsaközre jutó gőztömegáram: 11 −
=

t

g
g n

m
m

&
&    [kg/s] (3.15)

Az egy tárcsára jutó teljesítmény: 1n
PP
t

m
1m −

=    [W] (3.16)

A dimenziótlan mennyiségek:

Nyomásviszony:
be

ki

p
p=ε (3.17)

A forgórészbe belépő relatív sebességgel és a kétszeres lemezközi réssel mint egyenértékű
hidraulikai átmérővel számított Re szám:

ν
H2wRe be

H
⋅⋅= (3.18)

A forgórész átmérő jellemzésére pedig Schlichting [21] alapján a forgórész külső kerületi
sebességéből és külső átmérőjéből számított Re számot választottam .

 ν⋅
⋅=

2
DuRe kk

D (3.19)

Az adott forgórészen átáramló közegáram jellemzésére szolgál a ϕ  mennyiségi szám.

Mennyiségi szám:
kk

g1g

uHD
/m

⋅⋅⋅
=

π
ρ

ϕ
&

(3.20)

A hatékony tárcsafelület, melyet a modell alapján az átáramló közeg súrol, aránya a teljes
tárcsafelülethez a fajlagos tárcsakihasználtság mérőszáma.

Tárcsafelület kihasználtság:
ö

h

F
Ff = (3.21)
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3.3. A gazdaságossági értékelés módszere

Az értékelés módszere a [32]-ben leírt alapelvek szerint történik. A gazdaságossági
értékelés kiindulásaként a hő-, illetve gőztermelő rendszert adottságnak tekintem, ahol
meghatározott gőzáram fojtásos nyomáscsökkentése történik, amely gőzáram valamely
hőigény kielégítésére fordítódik. A továbbiakban a hőszolgáltatás változatlanságát
feltételezve vizsgálom a turbinás rendszer beépítésével elérhető nyereséget. A
vizsgálatokat döntően a magyarországi költségviszonyok figyelembe vételével, azonban a
nemzetközi, elsősorban európai, elemzésekkel való könnyebb összehasonlíthatóság
érdekében Euróban kifejezve végzem.

A gazdasági értékelést egy tipikus üzemév költségei alapján végeztem. Léteznek
más módszerek is (legismertebb a diszkontált vagy aktualizált költségek módszere), ezekre
azonban most nem térek ki. A költségek csoportosításánál igen fontos az állandó és a
változó költségek megkülönböztetése. Állandó költségek azok, amelyek értéke független
az üzemmenettől, azaz attól, hogy a berendezés az adott évben mennyi villamos-energiát
termel. Ezzel szemben a változó költségek értéke függ a villamosenergia-termelés
mértékétől, igen durva közelítésben azzal arányosnak tekinthető.

3.3.1. Állandó költségek

Az állandó költségek három csoportba oszthatók. Az első és legnagyobb tétel a
beruházási költség (B0) leírása, vagy más néven tőkeköltség. Az adott igény kielégítésére
alkalmas rendszer névleges teljesítménye széles tartományban változhat. (A rendszer alatt
a teljes villamos-energia termelő rendszert értem a 3.1. pontban részletezettek szerint.) A
különböző névleges teljesítményű rendszerek beruházási költsége a kísérleti berendezés
összeállításakor szerzett tapasztalatok alapján a következők szerint számítható. A
beruházási költség is alapvetően két részre osztható. Egyrészről egy a berendezés méretétől
független részre. Bf Ide főként a szabályozási és védelmi rendszerek tartoznak, amely
funkciók ellátására alkalmas eszközök legnagyobb részének ára független a berendezés
nagyságától. A másik összetevő értéke a névleges teljesítménytől függ, de nem lineárisan,
hanem a teljesítmény növekedésével kismértékben degresszíven. Bv A beruházási költség
ezek alapján a következő képlet szerint számítható a névleges villamos teljesítmény (Pne
[kW]) függvényében:
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⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅=

−
ne

ne
PPB   [€] (3.22)

ahol a disszertáció készítésekor 2006-ban érvényes árszinten: Bf = 8000 €

Bv =  900 €/kW

A fajlagos beruházási költség:
neP

Ba 0= [€/kW] (3.23)
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A 3.7. ábra a (3.23) szerinti fajlagos beruházási költség alakulását mutatja a névleges
villamos teljesítmény függvényében.
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3.7. ábra
A fajlagos beruházási költség alakulása

 a névleges villamos teljesítmény függvényében

Gazdaságossági számításnál a beruházási költség leírásánál nem elegendő a
számviteli törvény szerinti leírást alkalmazni, hanem figyelembe kell venni az inflációt,
illetve egy bizonyos kamatszintet. Ha azt akarom, hogy az üzembe helyezés pillanatában
befektetett Bo beruházási költség az erőmű n év élettartama alatt kamatostul
visszatérüljön, akkor az évi visszatérítési kötelezettség (tőkeköltség) a következő formában
írható fel:

C1 = α1⋅i⋅Bo    [€/év] (3.24)

ahol αl a leírási kulcs (leírási annuitás):  
( )1 1

r
l n

r

p
p −α =

− +
(3.25)

Amelyben pr – reálkamat a pn – pénzügyi (hitel) kamat és a pi – inflációs ráta figyelembe
vételével a következők szerint számítható:

1
1
1 −

+
+=

i

n
r p

pp (3.26)

Példaként a számításokban a 15%-os hitelkamatot és 4,5%-os inflációt figyelembe véve a
reálkamat 10%-ra adódik. A berendezés élettartamául n = 15 évet veszek figyelembe,
amellyel α1 = 13,15 %-ra adódik.
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Az „i” interkaláris tényező, pedig az építési idő alatti kamatok miatti költségnövekedést
veszi figyelembe. A nyomásejtő turbina-generátor egység gyárilag telepítésre előkészített
rendszer, így az installáció néhány munkanap alatt elvégezhető. Üzemi próbákkal és
beüzemeléssel együtt maximálisan egy hét időtartam eltelte után a rendszer teljes
funkcióval üzemelhet. Ezért az interkaláris tényező i = 1 értékkel vehető figyelembe.

A karbantartási költség állandó és változó (energiatermelés mértékétől függő) elemeket is
tartalmaz. Karbantartásra mindenképpen szükség van, a költség csak kismértékben függ az
üzemmenettől. A tapasztalatok szerint a karbantartási költség arányos a berendezések
értékével, azaz a beruházási költséggel:

TMK TMK oC B= α ⋅  [€/év] (3.27)

ahol az αTMK karbantartási költség tényező értékére 2,5%/év-et szokás felvenni [32].

Az egyéb állandó költségeket (bér-, adó-, biztosítási, stb.) zérus értékkel veszem
figyelembe, mivel a rendszer üzemeltetése nem igényel többlet kezelőlétszámot, továbbá
nem növeli az üzem veszélyességét.

Ce = 0

Az évi összes állandó költség a fenti három költségtag összege:

Ca = C1 + CTMK + Ce  (3.28)

3.3.2. Változó költségek

Változó költségként a többlet tüzelési teljesítmény fedezésére szolgáló többlet
tüzelőanyag fogyasztás költsége jelenik meg, amely arányos az átáramló gőzmennyiséggel
és a termelt villamos teljesítménnyel. A kiadott villamos teljesítmény a turbina
teljesítményéből a generátor és a villamos átalakító rendszer hatásfokának figyelembe
vételével számítható.

etGte PP ηη ⋅⋅= (3.29)

A számításokban a generátor és a villamos átalakító rendszer hatásfok értékének terheléstől
és névleges teljesítménytől függő esetleges változásukat figyelmen kívül hagyva
egységesen  ηG = ηet = 95 % értéket vettem figyelembe.
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A turbina üzeme során felmerülő járulékos veszteségek, amelyeket a hőmérleg felírásakor
figyelembe kell venni a következők:

-  A labirint rendszerű tengelytömítésen kiszivárgó gőztömegáram által adódó veszteség:

kilabvesztlabveszt hmQ ⋅= && (3.30)

- A turbina által a környezetnek átadott hőteljesítmény: vesztQ&

- Csapágysúrlódási veszteség: cssP

A turbina működése során fellépő egyéb veszteségek, mint például résveszteség, vagy a
tárcsasúrlódási veszteség, belső veszteségek, csökkentik a turbina mechanikai
teljesítményét.

A tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény számításához szükséges még a kazán, vagy
a hőtermelő rendszer hatásfokának figyelembe vétele is. Ennek különböző peremfeltételek
melletti alakulását nem vizsgáltam, egységesen a tüzelőanyag fűtőértékére vetített, a kor
átlagos színvonalának megfelelő, ηkazán = 92 % értékkel számoltam.

A többlet tüzelési teljesítmény ezek alapján:

kazán

cssvesztkilabveszt
etG

e

tüz

PQhmP

Q
η

ηη
++⋅+

⋅=+

&&
& (3.31)

A változó költséget egy átlagos tüzelőanyag energiatartalmára vonatkozó hőárral
(pQ) számoltam. Hőárként a dolgozat elkészítésekor Magyarországra érvényes átlagos árral
számoltam:

PQ = 6 Ft/kWh = 0.024 €/kWh = 1,67 Ft/MJ = 0.00667€/MJ

Az éves változó költség az előzőek és a τcs csúcskihasználási idő bevezetésével:

QcstüzV pQC ⋅⋅= + τ& (3.32)

A nyomásejtő rendszer hatásfokát a termelt villamos teljesítmény és a többlet tüzelési
teljesítmény hányadosaként számítom:

tüz

e
nyejt Q

P

+

=
&

η (3.33)

Az összes tüzelési teljesítményre vonatkoztatott villamosenergia termelési hatásfokot pedig
a következő összefüggéssel határozom meg:

kazánzkazántápvigözbeg
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3.3.3. Árbevétel és nyereség számítása

Bevételt a megtermelt villamos energia ára jelenti. A hőtermelő rendszer-
nagyságokat figyelembe véve, amelybe a turbina illeszkedik, biztonsággal állítható, hogy a
rendszer villamos önfogyasztása rendszerint nagyobb, mint a turbinával hajtott generátor
által termelt. Emiatt a termelt villamos energia a rendszer önfogyasztását csökkenti.
Azonban az ilyen (u.n. nyomásejtési) forrásból származó villamosenergia termelés a
jelenlegi energiapolitika szerint támogatott, azaz a szolgáltatásival közel azonos átlagos
visszavételi áron vásárolja vissza kötelezően az így termelt áramot az áramszolgáltató.
Emiatt árbevételként a megtakarított villamosenergia átlagos ára szerepel. Az árbevételt
ezek alapján a berendezés névleges teljesítményének, a csúcskihasználási óraszámnak és a
villamosenergia fajlagos árának szorzata adja. Villamosenergia árként a dolgozat
elkészítésekor Magyarországra érvényes átlagos árral számoltam:

Pe = 20 Ft/kWh = 0.08 €/kWh

Áe = Pne ⋅ τcs ⋅ pe (3.35)

A nyereséget egy adott időtartamra, általában egy évre vonatkozóan az árbevétel és a
költségek különbsége adja a következő összefüggés szerint:

Ny = Áe – Ca – CV (3.36)

A gazdaságossági értékelés alapja a nyereség, mint célfüggvény adott peremfeltételek
melletti maximumának keresése.

Üzemállapotok összehasonlító vizsgálatánál csak az üzemállapottól függő tényezők
szerepét kell vizsgálni. Az állandó költségeknek „Ca” és a csúcskihasználási óraszámnak ⋅
„τcs” ilyenkor nincs pillanatnyi nyereség módosító szerepe.

Nyp = Áe – CV =  Pne ⋅ pe  –  tüzQ+
& ⋅ pQ (3.37)

Q
kazán
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(3.38)

Továbbá más villamos energia termelő módszerekkel való összehasonlításokhoz hasznos
adat a fajlagos önköltség megadása, amely a következő összefüggéssel számítható ki:

csne

Va
eök P

CCp
τ⋅

+= (3.39)

A vizsgálatok eredményeit a 6.8. fejezet tartalmazza.
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4. A tárcsás turbina energiaátalakítási folyamata

4.1. Áramlás a fúvókában

A fúvóka az egyik lényeges eleme a turbinának. Az entalpiaváltozás döntő része a
fúvókában történik, amint ez a 3. fejezetben látható. A berendezésen konfúzoros fúvókát
alkalmaztam. A konfúzor legszűkebb keresztmetszetében a maximális sebesség a helyi
hangsebesség. Mivel a fúvóka ferde vágattal csatlakozik a házhoz, a kritikusnál
alacsonyabb nyomásviszony esetén a közeg  ezen a szakaszon tovább expandál, bizonyos
mértékű sugárelhajlás mellett. A fúvóka kialakításánál ügyelni kell az áramlás
vonalvezetésére a leválások elkerülésére. Továbbá fontos szerepe van a felületi
érdességnek is.

A fúvóka és a ház érintője által bezárt szög is meghatározó paraméter. Ennek a
szögnek a lehetőségek szerint minél kisebbnek kell lennie, mert hasznos teljesítményt a
forgórészbe belépő sebesség tangenciális komponense generál. A szög minimumát a
konstrukció határozza meg. Minél kisebb a ház átmérője, annál nagyobb a kivitelezhető
minimális szögérték. Jelen disszertációban nem vizsgáltam a fúvókaszög változtatás
hatásait, illetve a lehetséges minimális értékeket. Egységesen αf = 15°-os fúvóka
állásszöggel számoltam.

A számítás konfúzoros fúvóka figyelembe vételével történik, amely ferde vágattal
csatlakozik a ház belső részéhez. A fúvóka relatív kis méretei és a szigetelés miatt az
átáramlott energiához képest a hőveszteség elhanyagolható, így a fúvókában történő
áramlás adiabatikusnak tekinthető.
A 4.1. ábrán a fúvóka egy lehetséges kialakítása és a jellemzők értelmezése látható.

4.1. ábra
Fúvókakialakítás jellemzőinek értelmezése



4. Fejezet: A tárcsás turbina energiaátalakítási folyamata

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 33

A fúvóka hegyes szöggel csatlakozik forgórészház érintőjéhez. Ilymódon egy olyan
átmenet alakul ki a fúvóka kilépő keresztmetszete és a ház között, amit ferde vágatnak
neveznek. (lásd 4.1. ábra) A fúvóka kilépő keresztmetszetben kialakuló szubszónikus
áramlás esetén (p1 > pkr), az expanzió a fúvóka konvergens részében megy végbe a
legszűkebb keresztmetszetig és a ferde vágatban nem történik további expanzió. A nyomás
és a kilépő sebesség nem változik a ferde vágatban (elhanyagolva a sebességmező
kismértékű eltéréseit az átlagsebességtől hossz és kereszt irányban).  Ha a fúvóka előtti p0
nyomást állandó értéken tartjuk és a p1 fúvóka utáni nyomást csökkentjük, a legszűkebb
keresztmetszetben kialakuló c1 sebesség növekszik. Ha a p1 nyomást a kritikus nyomásig
csökkentjük, a legszűkebb keresztmetszetben kialakul a kritikus sebesség, azaz a helyi
hangsebesség. Ha tovább csökkentjük a p1 nyomást a fúvóka után a legszűkebb
keresztmetszetben a nyomás és sebesség nem változik, továbbra is a kritikus érték marad.
Mivel a legszűkebb keresztmetszetben lévő sebesség megegyezik a hangsebességgel,
semmilyen zavarás, ami a legszűkebb keresztmetszet után történik, nem tud visszafelé
hatást gyakorolni a legszűkebb keresztmetszet előtti régióra. Kritikusnál kisebb kilépő
nyomás esetén a p1 < pkr a legszűkebb keresztmetszet és a ház találkozásánál lévő pontban
a nyomás ugrás szerűen csökken a kritikusról a kilépési értékre. A  további expanzió
lökéshullámok sorozatán keresztül a ferde vágatban megy végbe. A végsebesség
meghaladja a helyi hangsebességet, szuperszónikussá válik, miközben iránya δ szöggel
eltér az eredeti iránytól, sugárelhajlás következik be. A sugárelhajlás szöge a kontinuitási
feltételek felírásával számítható, lásd 4.09. [7]

Felmerült Laval típusú fúvóka alkalmazási lehetősége is konfúzoros fúvóka helyett.
Ezzel a megoldással sugárelhajlás nélkül lehetne kritikusnál nagyobb sebességet elérni. A
Laval fúvóka azonban csak a méretezésihez közeli nyomásviszony esetén működik
megfelelően. Eltérő nyomásviszony esetén energiaátalakítási hatásfoka nagyobb mértékben
romlik, mint konfúzoros fúvóka alkalmazása esetén. A Laval típusú fúvóka méretezésitől
eltérő üzemviszonyok közötti működését [7] írja le. Mivel széles üzemi tartományra
kívánom a turbinát alkalmazni, a konfúzoros fúvóka alkalmazása a kedvezőbb.

A fúvókában létrejövő áramlás nem tekinthető izentrópikusnak. A veszteség
jellemzésére szolgál az energiaveszteségi tényező, amely a valóságos és az izentrópikus
kilépő sebességekből kiindulva a következő összefüggéssel definiálható, amint azt a 3.2.
fejezetben már részleteztem:
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A veszteségtényező értéke függ a határréteg és az áramlás jellegétől. A fúvóka
kilépő keresztmetszetének egyenértékű hidraulikai átmérőjével számított Reynolds-szám
Re = 105 - 106 tartományba esik. A fúvóka megfelelő geometriai és felületi kialakítása
esetén a veszteségtényező [5] alapján ζ = 0.02 – 0.04 értékek között mozog. A kisebb érték
nagyobb Reynolds-szám esetén adódik, amint azt az 4.2. ábra mutatja.

4.2. ábra
Veszteségtényező a Reynolds-szám függvényében állórész esetére [5]

 A veszteségek figyelembe vétele esetén a kialakuló hangsebesség azonos marad a
veszteségmentes esetben számítottal, azonban nagyobb nyomásesés szükséges az
eléréséhez. A fúvóka energia átalakítását a nyomásviszony alapján határozhatjuk meg.
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p=ε (4.02)

 A veszteséget is figyelembe vevő kritikus nyomásviszony [5] alapján:
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A hangsebesség a belépő közegjellemzőkkel kifejezve:
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A fúvókából kilépő, veszteséget is figyelembe vevő, tényleges sebesség [5] alapján:
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A fúvókán átáramló tömegáram a valóságban kisebb, mint ami a teljes fúvóka
keresztmetszet és a közegjellemzők alapján számítható. Ennek jellemzésére szolgál az un.
szűkítési tényező:
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val

m
m
&

&
=µ (4.06)

Ez a tényező [5] alapján a turbina működésekor szóbajövő Reynolds-számok esetén µ =
0.96 – 0.98, mint azt az 4.3. ábra mutatja. Az folytonos görbe az álló, míg a szaggatott
görbe forgó lapátozásra vonatkozik, így esetünkben a folytonos görbét kell figyelembe
venni.

4.3. ábra
Szűkítési tényező [5]

Összefoglalva az átáramló gőztömegáram a következő összefüggések alapján határozható
meg:

Ha a kilépő nyomás nagyobb, vagy egyenlő, mint a kritikus nyomás, a fúvóka utáni
közegjellemzők alapján számítható:
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Ha a kilépő nyomás kisebb, mint a kritikus nyomás, a kritikus állapothoz tartozó
jellemzőket kell figyelembe venni:

kr

kr
fg v

cAm ⋅⋅= µ&   [kg/s] (4.08)

Ilyen esetben a kritikuson túli nyomáscsökkenés a fúvóka kilépő keresztmetszet ferde
vágatában megy végbe, a kilépő sugár iránya pedig eltér a fúvóka irányától.  A
sugárelhajlás mértéke [7] alapján az u.n. Beer-egyenlet segítségével határozható meg:
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A fenti eljárás addig használható, amíg a kilépő sebesség radiális irányú komponense el
nem éri a hangsebességet. Ezen túl a tangenciális komponens nem növekszik tovább, csak
a radiális komponens. A 4.4. ábra [5] alapján a különböző nyomásviszonyok esetén
mutatja az expandáló gőz sebesség hodográfját. Az ábrán λ= ct/ckr sebességviszonyt jelöli,
míg εα azt a nyomásviszonyt mutatja, ameddig a tangenciális sebességkomponens
növekszik.

4.4. ábra
Sugárelhajlás különböző nyomásviszonyok esetén [7]
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4.1.1. A munkaközeg belépése a forgótárcsák közé

A geometriai adatok a trigonometriai összefüggéseken keresztül meghatározzák a
tárcsák közé belépő közeg áramlásának irányát. A viszonyokat és a különböző
mennyiségek magyarázatát mutatja a 4.5. ábra.

4.5. ábra
Fúvóka kilépés és tárcsa belépés geometria

Legyen ∆s a fúvóka kilépő keresztmetszet fúvókatömb felezősíkjától való eltérése,
és  γ1 az ebből adódó szögeltérés, amely megegyezik a fúvóka kilépőél középponti
szögével. γ2 pedig a ház és a tárcsa átmérőkülönbségéből adódó szögeltérés, amely
megegyezik a tárcsa belépési pont középponti szögével.
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A ház és a tárcsa átmérőkülönbségéből adódó szögeltérés az 4.6. ábra ABO háromszögére
felírt sinus tétel alapján fejezhető ki, ahol „O” a forgórész középpontját jelenti:

4.6. ábra
Átmérőkülönbségből adódó szögeltérés
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Az abszolút sebesség tárcsák közé való belépésének szöge:
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Az összes szögeltérés: 2121 ααγγγ −=+=  [rad] (4.13)

A kerületi sebesség a forgórész belépésénél: trnu ⋅⋅⋅= π2   [m/s] (4.14)

A forgórészbe belépő relatív sebesség nagysága és iránya:
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4.2. Forgórészben létrejövő áramlás modellezése

A fúvókában, továbbá az állórész és forgórész közötti térben kialakuló áramlás
mennyiségi és minőségi leírására alkalmazott módszerek az állapotváltozás lényegesen
eltérő volta miatt nem alkalmazhatók. A 2. fejezetben a szakirodalom áttekintésekor
részletezett módszerek sem alkalmazhatók, az eltérő peremfeltételek és a probléma sokkal
összetettebb volta miatt.

A közeg mozgását általánosan a következő, a következő tagokból álló nemlineáris
differenciálegyenlet-rendszer írja le:

Impulzusmegmaradás egyenlete (Navier-Stokes egyenlet)

(4.17)

• Energia egyenlet, vagyis a termodinamika I. főtétele

dh + cdc – dq + dl = 0 (4.18)

• Folytonosság tétele, vagy más néven a kontinuitási egyenlet

(4.19)

• Víz-gőz állapotfüggvények az állapotjelzők meghatározásához

A differenciálegyenlet rendszer megoldásának érdekében a következő egyszerűsítő
feltételezéseket teszem:

• A tárcsák közötti rést, 0.2 – 1.5 mm közötti tartományra korlátozom, ami kizárja az
axiális, azaz a tárcsák normálisa  irányú, számottevő áramlás kialakulását.

• A tárcsák normálisa menti sebességeloszlást csatorna áramlásként kezelem
• A tárcsákkal párhuzamos síkban a sebességeloszlást speciális szabadsugárként

modellezem
• A számítást a forgórész gyűrűkre bontásával végzem, a gyűrűn belül a

közegparaméterek és közegsebesség állandóságát feltételezve.

A megoldás előállítása lényegében egy kevert analitikus és numerikus módszer szerint
történik. Az eljárás numerikus annyiban, hogy a forgórészt sok kis gyűrűre bontva számítja
és az eredmény ezen gyűrűelemek összegeként alakul ki. Továbbá analitikus annyiban,
hogy a gyűrűkön belül a számítás az ismertetett analitikus összefüggések szerint történik.
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A 4.7. ábra a tárcsák között áramló közeg tárcsákkal párhuzamos áramképét
mutatja a spirális vonalba hajló speciális szabadsugárral, valamint a maximális sebesség
figyelembe vételével súrolt területtel. Ezen területet tekintem hasznos felületnek (Fh).
Ennek az összes tárcsafelülethez (Fö) viszonyított aránya adja az f tárcsafelület
kihasználtsági tényezőt, amit az előző fejezetben definiáltam (3.21).

4.7. ábra
A tárcsákkal párhuzamos áramkép
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A tárcsa felületén kialakuló határrétegre vonatkozó feltételezéseim:
• A határréteg kezdetektől turbulens
• A határréteg jellemzőket minden gyűrűben az aktuális sebességgel számítom
• A belépés után a határrétegek bizonyos úthossz után összeérnek és nem

vastagodnak tovább

4.8. ábra
Határrétegek alakulása

A kidolgozott algoritmus részben ismert összefüggések alkalmazásával, részben
saját modellalkotáson alapul. Az eljárás egydimenziós differencia módszerrel operál, a
forgórész körgyűrűkre bontásával. A részeken belül átlagos sebességek és anyagjellemzők
figyelembe vételével, állandó sűrűségű közegre érvényes összefüggések alapján. Mivel egy
gyűrűelemen belül a sűrűség változás elhanyagolható mértékű, így ez az egyszerűsítés
megengedhető. Az eljárás magában foglalja a 4.2.1. fejezet szerinti határréteg és a 4.2.2.
tárcsa távtartó eljárásokat is. Az "gy1"-es index-el ellátott paraméterek az adott szakaszba
belépő, míg a "gy2"-es index-el ellátottak az adott szakaszból kilépő állapotra
vonatkoznak. Mivel a berendezés hővesztesége a forgórészt elkerülő, belső labirint
veszteség tömegáramából fedeződik, így a forgórészen belüli áramlás hőcserementesnek
tekinthető, azonban a határrétegben végbemenő energiaátadás miatt nem izentropikus.

A tárcsák közötti áramlás összetett térbeli, mindhárom dimenzióirányban változó
sebességprofillal rendelkezik. A koordináta irányok a következők:

t - tangenciális
r - radiális
z - axiális



4. Fejezet: A tárcsás turbina energiaátalakítási folyamata

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 42

 A számítási eljárás adott erőforrások melletti elvégezhetősége érdekében a
következő feltételezéseket teszem:
A tárcsára merőleges, axiális irányban nincs számottevő áramlás, csak a tárcsákkal
párhuzamosan radiális és tangenciális irányban. wz = 0
A korlátozott tárcsaközi méretek (0.2 – 1.5 mm) miatt a feltételezés megengedhető.
További egyszerűsítés, hogy a maximális mértékadó sebesség figyelembe vételével
végzem a számítást. A valóságtól való eltérés kiküszöbölésére korrekciós tényezőt vezetek
be. Közvetlenül a belépéstől a határréteg turbulensnek tekinthető. A legtöbb esetben a
tárcsához érkező hangsebességhez közeli, vagy azt meghaladó áramlási sebesség miatt
eleve turbulens jellegű az áramlás, valamint a határréteg a belépés környezetében nagyon
vékony. Emiatt a normál felületi érdességek mellett is a belépés utáni szakasz egy részén a
felület hidraulikailag érdes felületnek tekinthető. Így lamináris jellegű határréteg nem
alakul ki, vagy ha mégis, a laminárisból turbulens áramlásba történő átmenet nagyon
hamar megtörténik.

A határréteg számításnál figyelembe veszem a felületi érdességet és a határréteg
számításnál ismertetett félempirikus képletek segítségével a felület hidraulikailag érdes
vagy sima voltát.

Az áramlási keresztmetszetet a tárcsára merőleges irányban a határréteg kiszorítási
vastagság figyelembe vételével számítom.
Ezek az egyszerűsítések a számítások végeredményeiben a korrekció figyelembe vétele
után csak elhanyagolható mértékű eltéréseket okoznak, ugyanakkor a számítás alkalmas a
különböző közegjellemzők és üzemviszonyok közötti viselkedés modellezésére.
A forgórész tárcsák közé való belépés a tárcsák véges vastagsága miatt veszteséget okoz.
A veszteséget a lapátos turbinák forgólapátokra érvényes profilveszteségi tényezői alapján
számítottam. A veszteségtényező [5] alapján  ζ = 0.04 – 0.08 tartományba esik. A kisebb
érték nagyobb Reynolds-szám esetén adódik, mint azt a 4.9. ábra is mutatja.

4.9. ábra
Veszteségtényező a Reynolds-szám függvényében forgórész esetére [5]
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A tárcsába belépő közeg relatív sebessége a belépési energiaveszteségi tényező
figyelembe vételével.

1bebe w1w ⋅−= ζ      [m/s] (4.20)

A határréteg jellemzőinek számítása 4.2.1. alfejezet tartalmazza.

A határréteg számitásból származó eredmények:

  -       A felület jellege hidraulikailag érdes, vagy sima. 
- δ h a határréteg vastagsága                     [mm]
- δ ki a kiszoritási rétegvastagság              [mm]
- yv a viszkózus alapréteg vastagságan    [mm]
- ce ellenállástényezõ                               [-] 
- τs fali csúsztatófeszültség                     [Pa]

A modellben figyelembe vett sebességprofilokat mutatják a következő ábrák. A
4.10. ábra a tárcsákra merőleges, míg a 4.11. ábra a tárcsák síkjával párhuzamos
sebességprofilt mutatja.

4.10. ábra
Sebességprofil a tárcsák síkjára merőleges síkban
a tárcsákkal együtt forgó koordináta rendszerben
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4.11. ábra
A relatív sebességprofil a tárcsák síkjával párhuzamosan

A tárcsákkal párhuzamos valós sebességeloszlást egy Gauss féle normális
sebesség-eloszlással közelítem.  Ez a fajta közelítés szabadsugarak leírására elfogadott. A
4.12. ábra a valós és a maximális fajlagos sebességeloszlást mutatja.

wy= w / wmax (4.21)
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4.12. ábra
Fajlagos sebességeloszlások a tárcsákkal párhuzamosan
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A sebességeloszlás egyenlete:
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A fajlagos térfogatáram: ∫
∞

∞−

== 1dx)x(wV yy (4.24)

Ilymódon egységnyi keresztmetszetet választva a területkiegyenlítés elvét követve
az átlagsebesség:

wyá = wmax = 1

A tárcsára ható erő a következő összefüggéssel számítható

A sebességeloszlás figyelembe vételével: ∫ ⋅⋅⋅
⋅

= dxcl
v2
)x(wF e

2

(4.25)

Hidraulikusan sima felület esetén az ellenállás tényező is függ a sebességtől, amint azt a
4.2.1. alfejezetben részletesen ismertetem:

139.0
e w~c −

(4.26)

Ilymódon a tárcsára ható erő a relatív sebességtől a következő arány szerint függ.

861.1139.02 ww~F =− (4.27)

∫
∞

∞−

== 733,0dx))x(w(F 861,1
yf (4.28)

A sebességeloszlással számított fajlagos erőhatás:     Ff = 0.733

A maximális sebességgel számított  fajlagos erőhatás pedig:   11wF 861,1
maxymaxf =⋅=

A szükséges korrekció tehát ezek alapján a kettő hányadosa:  733.0
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F
C

maxf

f
s ==
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Hidraulikusan érdes felület esetén az ellenállás tényező nem függ a sebességtől,
csak a relatív érdességtől, amint azt a 4.2.1. alfejezetben részletezem:

A tárcsára ható erő a relatív sebesség négyzetétől függ. 2w~F

A fajlagos erőhatás: ∫
∞

∞−

== 707,0dx))x(w(F 2
yf (4.29)

A maximális sebességgel számított  fajlagos erőhatás: 11wF 2
maxymaxf =⋅=

A szükséges korrekció tehát ezek alapján hidraulikusan érdes esetben:  707.0
F

F
C

maxf

f
e ==

Sebességkomponensek és irányuk számítása és a közöttük fennálló összefüggések:

4.13. ábra
Sebességkomponensek és irányok értelmezése

A felosztás finomságával a sugárirányú osztás:  
ff2
DDr bk

⋅
−=δ     [m] (4.30)

Ahol ff a forgórész gyűrűkre bontásának számát jelzi.

Sebességkomponensek számítása:

Kerületi sebesség: u = D⋅π⋅n [m/s] (4.31)

Abszolút sebesség nagysága: )cos(uw2uwc 22 β⋅⋅⋅++=  [m/s] (4.32)

Iránya: ( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅

⋅=
ucosw

sinwarcsin
β

βα [rad] (4.33)
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Radiális sebesség: cr = c ⋅ sin(α) [m/s] (4.34)
wr = cr

Tangenciális sebesség: ct = c ⋅ cos(α) [m/s] (4.35)
wt = ct - u

Relatív sebesség: ( ) ( )222
r

2
t )sin(cu)cos(cwww αα ⋅+−⋅=+= [m/s] (4.36)

Relatív sebesség iránya: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

u)cos(c
)sin(carctan

w
warctan

t

r

α
αβ [rad] (4.37)

Az aktuális térfogatáram: vmV kk ⋅= && [m3/s] (4.38)

Radiális áramlási keresztmetszet:
r

k
r w

VA
&

= [m/s] (4.39)

Axiális irányra merőleges tangenciális méret: ( ) rki

r
t n2H

A
⋅⋅−

=
δ

δ    [m] (4.40)

Sugárirányú osztás: δr [m]

Áramlási irányba eső méret: )sin(
r

x β
δδ = [m] (4.41)

Hatásos felület: Ah = 2⋅nr⋅δt⋅δr  [m2] (4.42)

Kilépő átmérő: dgy2 = dgy1 - 2⋅δr     [m] (4.43)

A forgórészen befelé haladva a sebesség csökkenésével az áramlással érintett
hatásos felület a kontinuitásból adódóan növekszik. Az előzőek, valamint a határréteg
számítás, valamint a távtartóelem számítás eredményei alapján van lehetőség a forgórészt
alkotó tárcsára ható erő kiszámítására.

A határréteg súrlódásból a tárcsafelületre ható erő: Fs = τs⋅Ah⋅C [N] (4.44)

Az áramlást fékező erőhatás: F = Fs + Ftt [N] (4.45)

Ahol: Ftt  [N]  A távtartó elemek ellenállásából származó erőhatás (4.2.2. fejezet):  

A súrlódási teljesítmény: Ps = F ⋅ w [W] (4.46)

Fajlagos súródási munka:
k

s
s m

Pl
&

=∆ [J/kg] (4.47)
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A közeg mozgási energiája a súrlódási munka értékével csökken. A szakaszból
kilépő sebesség ezek alapján a következő képlettel határozható meg.

Kilépő relatív közegsebesség: s
2

1gy2gy l2ww ∆⋅−= [m/s] (4.48)

Az áramlást fékező erőhatás amellett, hogy csökkenti a közeg mozgási energiáját,
ugyanakkor nyomatékot ad át a forgórésznek amely a hasznos tengelyteljesítményt adja.

A tárcsarészben keletkező nyomaték:  )cos(
2

dd
FM 2gy1gy

b β⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⋅=    [Nm] (4.49)

Belső teljesítmény: Pb = Mb⋅2⋅π⋅n [W] (4.50)

Fajlagos hasznos munka:
k

b
h m

Pl
&

=∆ [J/kg] (4.51)

A relatív sebesség "w" iránya változatlan marad.     β = állandó
A folytonosság tételéből következően a kilépő sebesség radiális komponense nem lehet
kisebb annál, mint ami a teljes áramlási keresztmetszet figyelembe vételével az adott
közegparaméterek mellett a kontinuitási feltételek miatt szükséges. Ha a radiális
komponens kisebbre adódna, meg kell növelni a minimális értékre. A tangenciális
komponens változatlanul hagyásával alakul ki az új kilépő relatív sebesség nagysága és
iránya. Ilyenkor a sebesség iránya is változik, a középpont felé tér el, vagyis β szög nő.

A minimális radiális sebesség: ( ) rkisz2

k
min2gy n2hd

Vw
⋅⋅−⋅⋅

=
δπ

&
 [m/s] (4.52)

ahol: δkisz – a kiszorítási rétegvastagság

A gyorsítási nyomásveszteség a sebesség növekedésből számítva:
2

2gygy w
2

p ∆ρ∆ ⋅= [Pa] (4.53)

Ezek után a forgó rendszerre vonatkozó energiaegyenlet alapján határozható meg a kilépő
közeg entalpiája. Amint azt a 3. fejezetben már kifejtettem, a forgórészen belüli
állapotváltozás gyakorlatilag adiabatikusnak tekinthető.

A kilépő közeg entalpiája (3.07) szerint:
( ) ( )

2
uu

2
ww

hh
2

2gy
2

1gy
2

2gy
2

1gy
1gy2gy

−
−

−
+=  [J/kg] (4.54)

Végül a kilépő nyomás meghatározása történik a gyűrűelemben fellépő nyomás-veszteség
figyelembe vételével.

A kilépő közeg nyomása: gy1gy2gy ppp ∆−= [Pa] (4.55)
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A kilépő közeg további jellemzőit az összetartozó nyomás és entalpia értékekhez
tartozóan a közegjellemző számító eljárás végzi. Az adott szakaszból kilépő paraméterek
egyben a következő szakasz belépő paraméterei. A számítás mindaddig folytatódik, amíg
el nem érjük a tárcsa belső átmérőjét.

A számítás pontossága függ a felosztás finomságától, a gyűrűkre bontás számától.
A különböző felosztással végzett számítások azt mutatják, hogy a felbontást finomítva
egyre csökken az eltérés a végeredmények között. A felosztás finomságának növelésével a
végeredményként kapott forgórészben átadott teljesítmény nő és aszimptotikusan közelít a
várható értékhez. A továbbiakban azt vizsgáltam, hogy a felosztás kétszeresére növelése
milyen eltérést okoz a végeredményben, amit a kiindulási értékre vetítve százalékosan
fejeztem ki.  Ennek eredményéből rajzolt görbét mutatja a 4.14. diagram, ahol ff – a
felosztás számát, míg ∆E – a százalékos eltérést mutatja.

0 50 100 150 200 250

1

2

3

∆E

ff

[%] 

[db] 
4.14. ábra

A számítási eredmények eltérésének változása a felosztási finomság függvényében.

Az ábrából látható, hogy ff > 100 esetén az eltérés 0.5 % alá csökken, és a felosztást
kétszeresére növelve, az eltérés közel feleződik. A felosztást végtelenig a kétszeresére
finomítva az eltérés folyamatosan feleződik. Ilymódon ∆E egy olyan mértani sorozattal
közelíthető, ahol a kezdőérték és hányados egyaránt  a1 = q = 0.5. Ha az eltéréseket
összegezzük megkapjuk a maximális eltérést a várható értéktől. A mértani sorozat
összegének végtelenben vett határértéke 100-as felosztási finomság esetén a következő
összefüggéssel számítható:

%1
5.01

5.0
q1

aSlim 1
nff =

−
=

−
=∞→ (4.56)

Vagyis 100≥ff  esetén a várható értéktől való eltérés 1 % alatt van, és alulról közelíti a
várható értéket. A fenti gondolatmenet eredményét felhasználva az elemzéseket ff = 100-as
felosztási finomsággal végeztem.
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4.2.1. Határréteg jellemzőinek számítása

Ha egy közeg szilárd test mellett áramlik, a test falán a sebesség a tapadás törvénye
értelmében zérus, és a sebesség a fal közelében lévő rétegben, a faltól távolodva
rohamosan növekszik. E rétegen kívül a változás mértéke sokkal kisebb. Ahol a sebesség
rohamosan változik, ott a súrlódásnak nagy szerepe van, a szilárd testtől távolabb pedig a
súrlódás elhanyagolható. A fal melletti viszonylag vékony réteget, ahol a sebesség a fal
közvetlen közelében érvényes zérus értékről a faltól távolabb érvényes sebességre nő, és
ahol a súrlódásnak döntő szerepe van határrétegnek nevezzük. A faltól távolabbi áramlási
térben a súrlódás hatása elhanyagolható, azaz jó közelítéssel érvényes az Euler-egyenlet.

Ha egy szilárd testet helyezünk az áramlásba, akkor annak áramlással
szembefordított felületén torlópont alakul ki. A torlóponttól kiindulóan lamináris határréteg
keletkezik – függetlenül attól, hogy a test körüli áramlás lamináris vagy turbulens. A
torlóponttól távolodva a lamináris határréteg egy átmeneti zóna után általában turbulenssé
válik. (A turbulens határréteg nem teljes egészében turbulens, az "alján", a fal közvetlen
közelében viszkózus alapréteg van. A fal közelsége miatt ugyanis nem jönnek létre az
örvények, vagy nagyon gyorsan elhalnak. A határrétegben áramló közeg mennyisége az
áramlás irányában folyamatosan nő, hiszen egyre több közegre hat a viszkozitás révén a
szilárd fal fékező hatása. A határréteg vastagsága is általában nő az áramlás irányában.

Ugyanígy csőbe beáramló közeg és a csőfal kölcsönhatása következtében a cső
belsejében a falon lamináris határréteg alakul ki. A határréteg az előzőekben bemutatott
módon az áramlás irányában vastagszik és elegendően nagy Reynolds szám esetén
turbulenssé válik. Tovább távolodva a beömléstől a határréteg eléri a cső tengelyét, és a
csőben kialakul az a lamináris vagy turbulens áramkép, amely az egyenes és állandó
keresztmetszetű cső hossza mentén tovább már nem változik. Ezt az áramképet kialakult
lamináris vagy turbulens csőáramlásnak nevezzük.

A turbulens áramlásban a w sebességvektor úgy írható fel, mint az időbeli

átlagsebesség vektor w  és a sebességingadozás vektor 'w  összege: 'www += .
A turbulencia mértékének jellemzésére a turbulencia fokot használjuk, amely a sebesség
ingadozások átlagos mértékét viszonyítja az időbeli átlagsebességhez:

( )
w
w

Tu
2'

= (4.57)

Az igen komplex instacionárius turbulens áramlásokat általában nem lehet számolni
a Navier-Stokes-egyenlettel, ezért az időbeli sebesség- és nyomásátlagokra írják fel az
egyenletet, amelyben megjelennek a sebességingadozások hatását kifejező, látszólagos
nyomásnövekedés és látszólagos csúsztatófeszültség tagok.

A turbulens áramlásban kisebb-nagyobb méretű folyadékrészek, örvények mozognak
a különböző sebességű folyadékrétegek között a főáramlás sebességére merőlegesen. Ezen
folyadékrészek által okozott impulzuscsere a látszólagos feszültségek okozója. A turbulens
ingadozások hatását figyelembe vevő látszólagos feszültségek, számítására többféle un.
turbulencia modell létezik.
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A turbulens áramlásban keletkező csúsztatófeszültségek jellemzésére az η
anyagjellemző dinamikai viszkozitás analógiájára bevezették a ηt "turbulens viszkozitást".
A turbulens áramlásban a teljes csúsztatófeszültséget tehát a következő  összefüggés
határozza meg.

( )
y

wx
t ∂

∂ηητ += (4.58)

 A turbulens viszkozitás az anyagjellemző viszkozitásnál általában egy-két
nagyságrenddel nagyobb, azaz a turbulens áramlásban a sebesség hely szerinti
ugyanakkora megváltozáshoz sokkal nagyobb feszültségek tartoznak, ill. adott
feszültséghez a sebességmegoszlás sokkal kisebb meredekségű. Ez utóbbi esetet illusztrálja
csatornában történő lamináris és turbulens áramlás esetén az adott csúsztató feszültséghez
tartozó sebesség megoszlás alakjának jelentős eltérése. Amíg a lamináris áramlás
sebességprofilja csúcsos, a turbulens áramlásban az anyagjellemző viszkozitásnál sokkal
nagyobb turbulens viszkozitás miatt sokkal laposabb sebességprofil esetén keletkezik
megegyező csúsztató feszültség.

4.15. ábra
Sebességeloszlás lamináris és turbulens esetben

A határréteg  jellemzőinek számítását H. Schlichting: Boundary-Layer Theory [21]-
ben leírtak szerint építettem fel.

Az áramlás jellegét - lamináris / turbulens - az egyenértékű hidraulikai átmérővel számított
Reynolds szám nagysága határozza meg.

ν
H2wReh

⋅⋅= ∞ (4.59)

A határréteg jellemzők számításánál használt jellemző mennyiség az áramlási irányba eső
mérettel számított Reynolds szám:

ν
xwRex

⋅= ∞ (4.60)

Általában a belépés után először lamináris határréteg alakul ki, amely az áramlás
jellegétől függően bizonyos távolság után átalakul turbulens határréteggé. A laminárisból
turbulensbe történő átmenet helyét áramlási és geometriai jellemzők egyaránt
befolyásolják. Esetenként, pl. hidraulikailag érdes felület esetén, a belépés után közvetlenül
turbulens határréteg alakul ki. Síklap melletti párhuzamos áramlás esetén a határréteg
folyamatosan vastagodik. A lamináris és turbulens határréteg vastagsága a következő
összefüggésekkel határozhatók meg [21] szerint:
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Lamináris határréteg vastagsága:
x

hrlam Re
x0,5)x( ⋅=δ [m] (4.61)

Turbulens határréteg vastagsága: 2,0
xhrturb Rex37,0)x( −⋅⋅=δ   [m] (4.62)

Esetünkben, mivel nem egyetlen lemezről van szó, a határréteg csak addig
vastagodik, amíg össze nem ér a szemben lévő lemezen kialakuló határréteggel. Ilyenkor
kialakult áramlásról beszélünk, és a határréteg jellemzői a továbbiakban nem változnak
változatlan sebesség és közegjellemzők esetén. A tárcsás turbina esetében azonban a közeg
relatív sebessége folyamatosan csökken, valamint kismértékben a közegjellemzők is
változhatnak. Emiatt a határréteg jellemzőit az aktuális sebességi és közegparaméter
adatokkal szakaszonként kiszámítom.
A kiszorítási vastagság mutatja meg, hogy az átlagsebességet figyelembe véve az áramlási
keresztmetszetet a határréteg hatása milyen mértékben csökkenti. A lamináris és turbulens
kiszorítási vastagság alakulása:
Kiszorítási vastagság lamináris áramlás esetén:

x
)x(kilam Re

x7208,1 ⋅=δ  [m] (4.63)

Kiszorítási vastagság turbulens áramlás esetén:

2,0
x

hrturb
kiturb Rex04625,0

8
)x()x( −⋅⋅== δδ   [m] (4.64)

A felületi érdesség is hatással lehet a jellemzők alakulására. Ha a felületi érdesség
mérete kisebb, mint a viszkózus alapréteg vastagsága, az érdesség nem befolyásolja az
áramlást, a felület hidraulikailag simának tekinthető. Nagyobb érdesség esetén azonban
hatással van rá. Annak eldöntésére, hogy a felület hidraulikailag érdes, vagy sima, a
következő feltétel vizsgálata szükséges.

Ha 100kw s f
ν
⋅∞ akkor a felület hidraulikailag érdes, egyébként sima.

A fali csúsztatófeszültség és ezen keresztül a súrlódási erő számítása a helyi
ellenállás-tényezők segítségével lehetséges, amelyek a következő összefüggésekkel
határozhatók meg:

Lamináris esetben:
x

f Re
328,1)x(c = (4.65)

Turbulens, hidraulikailag sima esetben: 139,0
xf Re02296,0)x(c −⋅= (4.66)

Turbulens, hidraulikailag érdes esetben:     
5,2

s
f k

xlog58,187,2)x(c
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+= (4.67)

érvényességi tartomány: 100 < x/ks < 106
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A fali csúsztatófeszültség:

f

2

s c
v2

w ⋅
⋅

= ∞τ  [Pa] (4.68)

A viszkózus alapréteg vastagsága:

v
10y

s
v ⋅

⋅=
τ

ν
   [m] (4.69)

A kiszorítási vastagság nem lehet kisebb, mint a viszkózus alapréteg vastagsága.

4.2.2.   Tárcsa-távtartó elemek számítása

A távtartó elemek számítása [2] alapján az áramlásba helyezett henger alakú
testekre ható erők számítása alapján történik. A számítás zavartalan áramlásba helyezett
végtelen hosszú hengeres testre ható erő vizsgálatán alapul. Esetünkben a modell szerinti
működésnél hasonló esettel állunk szemben, bár a távtartó hossza messze nem tekinthető
végtelennek, azonban a tárcsára merőleges áramlás kizárásával ugyanazt az eredményt
érjük el. A következő 4.16. ábra a távtartó elem elhelyezkedését és a számításban használt
jellemzők értelmezését mutatja:

4.16. ábra
Távtartó számításban használt jellemzők értelmezése

A távtartó átmérővel számított Reynolds szám:
ν

dwRed
⋅= (4.70)
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Az ellenállás tényező megállapítására szolgáló diagram:

4.17. ábra
Áramlásba helyezett henger ellenállás tényezője [2]

Az áramlás útjába eső átlagos távtartók száma: π
δ

⋅⋅
⋅=
r2

nn tt
a [db] (4.71)

ahol: nt – a tárcsák számát jelenti

Egy tárcsára ható erő: ekia

2

e c)2H(dn
v2

wF ⋅⋅−⋅⋅⋅
⋅

= δ [N] (4.72)

ahol: H     – a lemezközi rés méretét,
δki   - a kiszorítási vastagságot jelenti

A keletkező nyomaték: M = Fe ⋅ r ⋅ cos(β) [Nm] (4.73)

Teljesítmény növekmény: P = M ⋅ 2 ⋅π ⋅ n [W] (4.74)
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4.2.3. A forgórészből való kilépés számítása

4.18. ábra
Tárcsakilépés jellemzőinek értelmezése

Kerületi sebesség: u = Db ⋅ π ⋅ n [m/s] (4.75)

A forgórészből kilépő sebességkomponensek:

Radiális sebesség: wr = w ⋅  sin(β) = cr [m/s] (4.76)

Tangenciális sebesség: wt = w ⋅ cos(β) = wt – u  [m/s] (4.77)

Abszolút sebesség nagysága: 2
t

2
r ccc +=   [m/s] (4.78)

       és iránya: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

t

r

c
carctanα  [rad] (4.79)

A bordás tengely bordái kialakításuknál fogva radiálistól eltérő relatív tárcsakilépő
sebesség esetén bizonyos mértékű energiaátalakítást végeznek.

Fajlagos munkavégzés az Euler turbina-egyenlet alkalmazásával:

( )ucul tt −⋅⋅=η∆ [J/kg] (4.80)

ahol ηt - a tengely energiaátalakítási hatásfoka

Teljesítmény: lmP kt ∆⋅= &  [W] (4.81)

ahol: km& - az átáramló gőztömegáram  [kg/s]

Nyomaték:
n2

PM t
t ⋅⋅

=
π   [Nm] (4.82)
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A forgórészből való kilépés nyomásvesztesége a tárcsából kilépő sebességgel, a kilépő
közeg fajtérfogatával és a kilépési veszteségtényezővel számítva:

k

2

kiki v2
cp
⋅

⋅= ς∆    [Pa] (4.83)

A tengelyből kilépő axiális sebesség:  
ki

kk
aki A

vmc ⋅=
&

[m/s] (4.84)

A gyorsítási nyomásveszteség:
k

2
aki

aki v2
cp
⋅

=∆ [Pa] (4.85)

A tengelyből kilépő közeg entalpiája:  
2

cl
2
chh

2
aki

2

forkitki −−+= ∆   [J/kg] (4.86)

4.3. Járulékos veszteségek számítása

A járulékos veszteségek figyelembe vételét szükségesnek tartom a nagyságrend
érzékeltetése végett. Az alkalmazott közelítő számításokat a hivatkozott szakirodalom
szerinti hasonló esetekre vonatkozó félempirikus összefüggések alapján végeztem.

4.3.1. Tárcsasúrlódási veszteség

A gőzzel telt térben forgó tárcsa a turbina hasznos teljesítményének rovására teljesítményt
emészt fel. A tárcsasúrlódási veszteség számítása [5] alapján történik.
A számítás során figyelembe vett jellemzők értelmezését mutatja a következő ábra:

4.19. ábra
A számítás során használt jellemzők értelmezése

A tárcsa kerületén mért kerületi sebesség: tt Rn2u ⋅⋅⋅= π   [m/s] (4.87)

A kerületi sebességgel számított Reynolds szám: ν
tt

u
RuRe ⋅= (4.88)
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A labirinttömítéseken átszivárgó gőzáram fokozza a meridián áramlások intenzitását a
tárcsafelületén. A tárcsát határoló térben fennálló turbulens áramlás esetén ezt a következő
tényezővel lehet figyelembe venni:

2.0
u

1.0

t
s Re

R
s025.0k −⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅= (4.89)

A súrlódási teljesítmény a következő képlettel számítható:

v
R2ukP

2
t

2
t

ss
⋅⋅⋅=      [W] (4.90)

4.3.2. Labirintveszteség számítása

A labirint tömítéseken átáramló gőzáram számítása [7] alapján történik. A számítás során
figyelembe vett jellemzők értelmezését mutatja a következő ábra:

4.20. ábra
A számításban használt jellemzők értelmezése

További a számításban használt mennyiségek:

P1 - a közeg tömítés előtti nyomása [Pa]
v1 - a közeg tömítés előtti fajtérfogata [m3/kg]
P2 - a közeg tömítés utáni nyomása [Pa]
z - a fojtóelemek száma [db]
µr - szűkítési tényező [-]

Az átömlési keresztmetszet: πδ ⋅⋅= DAr    [m2] (4.91)

Nyomásviszony:
1

2

p
p=ε (4.92)
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Korrekciós tényező, amely a nem lépcsős labirint kialakítás esetén szükséges:

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅+=

ε
δ 11
s

171kr (4.93)

Az átszivárgó gőz tömegárama:  z
1

v
pAkm

2

1

1
rrrg

εµ −⋅⋅⋅⋅=&    [kg/s] (4.94)

4.3.3 A turbina által a környezetnek átadott hőteljesítmény

A turbina által a környezetnek átadott hő vesztQ&  pontos számítása igen összetett
feladat. A hőveszteség nagyságát leginkább a turbinaház szigetelésének kivitele,
vastagsága és állapota határozza meg. Továbbá figyelembe kell venni az
alátámasztásokból, csatlakozó vezetékekből és műszerekből adódó hőhidak okozta többlet
veszteséget is. A belépő közegállapot csak a fúvóka környezetét érinti. A turbinaház
legnagyobb része a kilépő közegállapothoz közeli hőmérsékletszinten van. A hőveszteség
másik meghatározó tényezője ezen hőmérséklet és a környezeti hőmérséklet közötti
különbség. A hőveszteség ennek megfelelően a kilépő közeg és a környezeti levegő
hőmérsékletének különbségével arányosan változik. A vizsgált tartományban ez a változás
azonban nem túl nagy, így a hőveszteség csak kismértékben változik. A vizsgálatokban a
konstrukció jelenlegi technológiai szintnek megfelelő hőszigetelését és egy átlagos
hőmérséklet szintet feltételező állandó értékű hőveszteséget vettem figyelembe.

4.3.4. Csapágysúrlódási veszteség számítása

A csapágysúrlódás okozta teljesítmény csökkenés cssP  pontos értékének
meghatározása szintén összetett feladat. Függ a csapágyak terhelésétől, fordulatszámától és
üzemi hőmérsékletétől. Ennek vizsgálata azonban nem képezte értekezésem célját, így a
névleges, méretezési üzemállapothoz tartozó csapágysúrlódási veszteség teljesítményt,
mint állandó értéket vettem figyelembe.
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5.   Vízgőz anyagjellemzőinek számítása

A számítások elvégzésének minden fázisában szükség van a vízgőz különféle
anyagjellemzőinek ismeretére, számítására. Ennek megoldására egy nem túlságosan
összetett, de a megcélzott alkalmazási tartományban megfelelő pontosságot adó
kidolgozott paraméterszámító eljárást alkalmaztam. A számítási eljárás a [8]-ban leírt
számításon alapul. A könyvben leirt számitás a "VDI Wasserdampftafeln"-ban leírtakon
alapul. Az eljárás által szolgáltatott adatok megfelelő pontosságúak a kitűzött számítások
elvégzéséhez. Továbbá vizsgálataim által érintett közegjellemző terület messze van még
ezen eljárás határaitól is. Az eljárás alkalmazhatóságának határai:

Hőmérséklettartomány:   0,01 - 800 °C
      Nyomástartomány:         0.006108 - 165.8 bar

A viszkozitás számítása [9] szerint:
Hőmérséklettartomány:   0.01 - 800 °C

      Nyomástartomány:         0.006112 - 1000 bar

Az állapotváltozásokat a termodinamikában általában egyensúlyi folyamatok
sorozatának tekintjük. Egyensúlyi állapot általánosságban lehet stabil, metastabil, vagy
labilis. A stabil egyensúlyi állapotban lévő rendszert megzavarva az egy idő után
ugyanazon egyensúlyi állapotába tér vissza tetszőleges nagyságú zavarás esetén. A
metastabil egyensúlyi állapotú rendszer zavarás hatására a zavarás nagyságától függően
vagy visszatér a kezdeti egyensúlyi állapotába, vagy egy más egyensúlyi állapotba kerül.
Ha a rendszer labilis egyensúlyi állapotban van, akkor bármilyen csekély mértékű zavarás
hatására más egyensúlyi állapotba kerül.

A kétfázisú mezőben gőz és folyadékfázis együttesen lehet jelen. Stabil egyensúlyi
állapotban gőz- és folyadék fázis tart egymással egyensúlyt az aktuális állapotnak
megfelelően. Ezt az egyensúlyt „fázisegyensúlyi állapot”-nak nevezzük. A fázisegyensúlyi
rendszer heterogén rendszer, abban egyszerre két vagy több fázis van jelen. Azonban ezen
kívül más egyensúlyi állapotok is létrejöhetnek ebben a régióban. A valóságos gázok
állapotegyenletei szerinti izoterma kritikusnál kisebb hőmérsékleten a kétfázisú mezőben,
két lokális szélsőértékkel rendelkező görbe, mint az 5.1. ábra mutatja.
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5.1. ábra
Kritikushoz és egy kritikusnál kisebb hőmérséklethez tartozó izoterma p-v diagramban

ábrázolva.

Az izoterma képét vizsgálva megállapítható, hogy az ABC és EFG pontokkal
jellemzett állapotváltozások megvalósítása nem ütközik akadályba, míg ellenben a CDE
szakasz a gyakorlatban elképzelhetetlen. A halmazállapot-változás kezdő- és végpontját
egy egyenes köti össze, ahogy azt a BF vízszintes vonal mutatja. Ez mutatja a
fázisegyensúlyi állapotok sorozatát. Ha az ábrán látható F pont elérése után
továbbfolytatódik az izotermikus kompresszió, a nyomás a telítési nyomás értéke fölé
emelkedik és így a gőz aláhűtötté  tehető, (azaz hőmérséklete kisebb mint a nyomásához
tartozó telítési hőmérséklet) ha a gőzben nincsenek jelen a kondenzáció megindításához
szükséges magok (pl. szilárd részecskék, folyadékcseppek), melyeken a kondenzáció
folyamata megindulhat. Amennyiben a kondenzáció ebben a metastabil állapotban mégis
megindul, akkor a gőzfázisból ugrásszerűen annyi kondenzálódik, amennyi az adott
térfogat mellett a telítési nyomás beálltához szükséges. Hasonlóképpen a telítési nyomás
alá csökkenthető a BC szakaszon egy folyadék nyomása, ha a kísérletet igen nyugodt
körülmények között hajtjuk végre. Ezeket az állapotokat nevezzük metastabil állapotnak,
mert egy infinitezimális zavarás nem elegendő az állapot megszüntetéséhez, nagyobb
mértékű zavarás esetén azonban ugrásszerűen alakul ki a stabilnak nevezett
fázisegyensúlyi állapot.
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Ez az eset áll elő gyorsan lejátszódó és a kétfázisú mezőbe behatoló expanzió
esetében is, ilyenkor nincs idő a fázisegyensúlyi állapot kialakulására, emiatt a
kondenzáció nem tud végbemenni. Az ilyen folyamat a párolgáshő felszabadulás nélkül,
tehát túlhűtéssel megy végbe. Gyarmathy: Grundlagen einer Theorie der Nassdampfturbine
[20] szerint a túlhűtött gőz ilyenkor metastabil állapotban van. Ez az állapot egy bizonyos
túlhűtési szint, áramkép változás, vagy idő eltelte után nagyon gyorsan, un. „spontán
kondenzáció” jelenség keretében megy át a fázisegyensúlyi állapotba és megjelennek a
közegben a vízcseppek, miközben ugrásszerű entrópia növekedés következik be. Azt, hogy
ez az állapot milyen túlhűtési szintig marad fenn az általa definiált nyomás-gradiens
tényező segítségével lehet meghatározni.

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅−=
τd

dp
p

P 1*& (5.01)

A nyomás-gradiens tényezők az alkalmazási területként megjelölt nyomás és
nyomásesés tartományok, valamint a kialakuló sebességek és szóba jöhető geometriai
méretek figyelembe vételével kerültek kiszámításra. A gradiens értéket általában
pillanatnyi, vagy helyi értékként definiálják. Esetünkben azonban ez a tényező nem egy
valódi gradiens érték, hanem egy meghatározott szakasz kezdeti és végállapotára, valamint
az áramlás áthaladásának időigényére vonatkozó átlagos változási sebesség. Ezért ezt az
értéket minden esetben a fúvóka belépésétől kellett számítani, az előzőek alapján
számítható átáramlási időtartamok figyelembe vételével. Az értekezésben a gradiens
értékeket önállóan a fúvókára, valamint a fúvókára és a forgórészre vonatkozóan
együttesen számítottam ki.

Telített, vagy enyhén túlhevített gőz belépése esetén az expanzió vonala T-s illetve  h-s
diagramban átmetszi a telítési vonalat és a telített mezőben ér véget. Ekkor a
gőzjellemzőket a túlhevített mezőben is a van der Waals egyenleteknek megfelelően lehet
megkapni. Ez az állapot egy bizonyos aláhűtési szint, vagy idő eltelte után pillanatszerűen
megy át az egyensúlyi állapotba és a közegben megjelennek a vízcseppek. Azt hogy ez
milyen egyensúlyi gőztartalomnál megy végbe leginkább az expanzió sebességétől,
valamint az áramlási viszonyoktól függ. A túlhűtött gőz fajtérfogata kisebb, mint
egyensúlyi állapotban, így munkavégző képessége is kisebb lesz. Az aláhűtési határ
megállapítására szolgálnak a Wilson-görbék, amelyek megadják, hogy különböző nyomás-
gradiensek fellépésekor mekkora egyensúlyi nedvességtartalom esetén következik be a
kondenzáció. A Wilson-görbék közel párhuzamosan haladnak az egyensúlyi gőztartalom
görbékkel. A turbinákban létrejövő expanzió során előforduló nyomás-gradiensek esetében
ezek a görbék az x∞ = 0.96 - 0.98 tartományban vannak. Minél gyorsabb az expanzió,
annál kisebb gőztartalomnál húzódik a Wilson görbe, azaz a kondenzáció annál később
indul meg.
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5.2. ábra
Wilson görbék h-s diagramban ábrázolva [20]

Kétfázisú közeg áramlásának fontos jellemzője, hogy a folyadékcseppek sebessége
legtöbbször kisebb mint a gőz sebessége. A két sebesség aránya az un. csúszási tényező.
A sebességkülönbség annál nagyobb, minél nagyobb a gőzben lévő folyadék cseppmérete.
A keletkező nedvesség egyrészt filmet képezhet a határoló felületeken, másrészt a
különböző méretű cseppek együtt haladhatnak az áramlással. Irányváltoztatás esetén az
eltérő sebesség miatt a cseppek pályája a cseppmérettől függően többé-kevésbé eltér a gőz
pályájától.

Az alapeljárás a bemenő adatként szereplő nyomás és hőmérséklet, illetve a telített
mezőben nyomás és gőztartalom adatokhoz tartozóan számítja ki a további szükséges
közegjellemzőket, úgy mint fajlagos entalpia, fajlagos entrópia, fajtérfogat, dinamikai
viszkozitás, kinematikai viszkozitás, telítési hőmérséklet. Nyomás és hőmérséklet bemenő
adat esetén megvizsgálja, hogy a megadott hőmérséklet az adott nyomáshoz tartozó telítési
hőmérséklet alá, vagy fölé esik, és aszerint aláhűtött vízként, vagy túlhevített gőzként
tekinti az állapotot, és számítja az egyensúlyi állapotjelzőket. Nyomás és gőztartalom
bemenő adat esetén az adat-párhoz tartozó egyensúlyi gőzjellemzőket számítja az
alapeljárás.

Az elemzések végzéséhez azonban szükség volt az alapeljárás kiegészítésére, és az
alapeljárás felhasználásával új eljárások készítésére.
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A számításoknál szükség volt a telítési görbe alatt az egyensúlyi állapoton kívül az
un. aláhűtött gőz, illetve túlhevített víz metastabil állapotok jellemzőinek számítására is.
Emiatt bevezetésre került egy az állapotot megadó szöveges paraméter, amely
egyensúlyi/metastabil értékeket vehet fel. Metastabil esetben a telítésinél alacsonyabb
gőzhőmérséklet esetén a túlhevítési gőzparaméterek egyenleteinek van der Waals
egyenletek szerinti kiterjesztésével lehet a gőzparamétereket meghatározni. Minden más
esetben a korábbiak szerint folyik az eljárás. A számítások elvégzéséhez szükséges volt két
másik eljárás elkészítése is. Az egyik a nyomás és entrópia, míg a másik nyomás és
entalpia közegparaméterekhez tartozóan számítja ki a többi állapotjelző értékét, beleértve a
mező (víz/telített/gőz) meghatározását is. Az egyensúlyi/metastabil megkülönböztetés
ezeknél az eljárásoknál is használható, a paraméter meghatározás a megadott állapotnak
megfelelően történik.
Mindkét eljárás az alapeljáráson alapul, a megadott fajlagos entrópiához, illetve
entalpiához tartozó hőmérséklet illetve gőztartalom meghatározás iterációs úton történik.

Vízgőz expanziója az általam vizsgált tárcsás turbina esetében

Telített, vagy enyhén túlhevített gőz belépése esetén az állapotváltozások során az
egyensúlyi gőzállapot a telített mezőbe eshet. Az energiaátalakítás folyamatában az
izentrópikushoz legközelebbi állapotváltozás a fúvókában játszódik le. Az expanzió
lezajlása gyors, a fúvóka kilépő sebesség általában meghaladja a helyi hangsebességet.  A
fúvókában létrejövő expanzió nyomásgradiens tényezője az alábbi tartományba esik:

43* 10105 −⋅=P& [1/sec]

A fúvókára és forgórészre együttesen számított átlagos nyomásgradiens tényező
értéktartománya az alkalmazási területen lehetséges expanziós esetek figyelembe vételével:

32* 1010 −=P& [1/sec]

A vizsgált abszolút nyomások, valamint nyomásviszonyok tartományában a
kilépésnél az egyensúlyi gőztartalom érték minimuma 98 % körül van, vagyis az
előforduló legkisebb nyomásgradiens esetén is csak éppen megközelíti a hozzá tartozó
Wilson görbét.  Ennek megfelelően a számításaim során a forgórészből való kilépésig
metastabil gőzállapot figyelembe vételével számítom a közegjellemzőket, a túlhevített
mezőt leíró függvények extrapolálásával. Ezen körülmények figyelembe vételével  a
vízcseppek megjelenésére csak a kilépő keresztmetszetben kell számítani. Ami azt jelenti,
hogy az egyensúlyi állapot kialakulása csak a kilépő keresztmetszetben valósul meg.

Eleve kétfázisú közeg belépés esetén a vízcseppek kiválása már előbb
megkezdődik, a forgórészben, esetleg már a fúvókában. A kétfázisú áramlás vizsgálata
meghaladja ezen disszertáció kereteit.
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A 6.1. fejezetben megadott alkalmazási területen állandósult üzemi állapotban nem
kell jelentősebb nedvességtartalom megjelenésére számítani. Más a helyzet azonban
például hideg állapotról történő indulás esetén. Ilyenkor már a fúvókához és a forgórészhez
is kétfázisú közeg érkezik, és a kondenzáció a forgórész teljes keresztmetszetében
folytatódik. Ilyenkor folyadékfilm képződik a fúvóka és a tárcsák felületén, ami csökkenti
az áramlási keresztmetszetet. A képződött cseppek pedig kisebb nagyobb csúszással együtt
haladnak az áramlással. Mivel az áramlás párhuzamos tárcsák között zajlik, így eróziót
még ilyen esetben sem okoznak. Azonban minél nagyobbak a cseppek, az áramlási
sebességtől történő elmaradás annál nagyobb. A cseppek egy bizonyos méret felett, a
centrifugális erőtér ellenében már nem képesek az áramlással együtt a középpont felé
haladni és kicentrifugálódnak a ház falához.  Ha a ház falánál képződött folyadékfilm
vastagsága eléri, vagy meghaladja a ház és a forgórész közötti rés vastagságát, a
folyadékfilmben keletkező lényegesen nagyobb csúsztatófeszültség jelentősen fékezi a
forgórészt. Ilyenkor a képződött kondenzátumot a víztelenítő nyíláson el kell vezetni.
Vagyis a jelentősebb kondenzvíz képződés nagymértékben rontja a berendezés hatásfokát,
de a berendezésre káros eróziót, vagy vízütést nem okoz.

A fent leírtakkal összefüggésben a kísérleti mérések során a következők voltak
tapasztalhatók. Hideg állapotról való indításnál jelentős kondenzvíz képződés volt. Nem
volt elég azonban a kilépő csonk után elhelyezett víztelenítésen elengedni a kondenzvizet.
Amíg a turbinaházon lévő víztelenítő csapot nem nyitottuk ki, egy minimális
n=1000-1500/perc-nél magasabb fordulatra nem volt képes felpörögni a forgórész, még
üzem-meleghez közeli állapotban sem. A falnál kialakult folyadékréteget az áramlás nem
volt képes eltávolítani. Amint kinyitottuk a házon lévő víztelenítő szerelvényt, és a
kondenzvizet kiengedtük, a forgórész gyorsan felpörgött a kívánt üzemi fordulatra. Üzem
közben a víztelenítő szerelvényt zárva lehetett tartani, vízfékezésre utaló jelek nem voltak,
illetve ha próbaképpen kinyitottam a szerelvényt, akkor sem volt tapasztalható kondenzvíz
kiáramlás. Vagyis az állandósult üzemállapotra tett megfontolásaim helyénvalónak
bizonyultak a vizsgált esetekben.
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6.  A különböző üzemviszonyok és konstrukciós változtatások hatásainak elemzése

A számítási elvek integrálásával elkészítettem a tárcsás turbina teljes, minden
lényeges részletre kiterjedő működésének modelljét. A forgórészben való áramlás és
energiaátadás modellezése, illetve a részletszámításokra vonatkozó elvek egységes
eljárásba szervezése saját, önálló munkám eredménye. Az előzőek alapján elkészítettem az
elemzések elvégzésére alkalmas programot, amelyet „Visual-Basic” strukturált és
objektum orientált programnyelven írtam meg. A könnyebb kezelhetőség és
áttekinthetőség érdekében a program felépítése a lehetőségek szerint strukturált, benne a
turbinaműködéssel kapcsolatos részletszámítások, mint eljárások szerepelnek, (pl.
fúvókaszámítás, tárcsasúrlódás, labirintveszteség, hatásfok számítás stb.). A
részletszámítások önállóan is használhatók egyes változtatások hatásainak elemzésére, de
bonyolultabb számításba is integrálhatók, mint szubrutinok. Minden számítás egy önálló
munkalappal rendelkezik. Az adatbevitel és az eredmények megjelenítése ezeken a
munkalapokon történik. Ily módon mutatósan és jól áttekinthetően oldható meg az adatok
be- és kihozatala. Az alkalmazott jelölések funkciójának pontos meghatározását esetenként
szintén az aktuális oldalon szereplő magyarázó ábra segíti.

A számítási eljárások egységbe szervezését a főprogramnak nevezett eljárás végzi a
külön munkalapokhoz kapcsolódó eljárások, mint szubrutinok meghívásával. A program
rendszer számos egymásba ágyazott iterációs eljárást tartalmaz. Ezek együttes
konvergenciájának eredményeként kapom meg a végeredményeket.  A program állandósult
üzemállapot modellezésére szolgál, instacioner üzemállapotok modellezésére nem
alkalmas. A vizsgálandó turbináknak a számításokhoz szükséges konstrukciós  és
geometriai adatai, valamint a szűkítési- és veszteségtényezői a Konstrukció munkalapon
összesítve találhatók. Csak ezt az oldalt kell a megfelelő konstrukciós adatokkal feltölteni,
az eljárások megfelelő adatokkal való feltöltését a főprogram végzi. Az aktuális üzemviteli
paraméterek, úgy mint a belépő gőzparaméterek, a kilépő nyomás és a fordulatszám,
megadása a főoldalon történik.

A 6.1. ábrán a program blokksémája látható.
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6.1. ábra
A program blokksémája
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6.1.   A vizsgálat tartományának, peremfeltételeinek meghatározása

A vizsgálatokat az alkalmazási területnek megfelelően a gyakorlatban várhatóan
előforduló jellemző esetekre végeztem. Ez a széleskörűen elterjedt ipari és kommunális hő-
ellátó rendszerek köre, amelyben hőhordozó közegként vízgőzt alkalmaznak. A telített
vízgőz, mint hőhordozó közeg előnye főleg olyan technológiai hő-ellátásoknál jelentkezik,
ahol jelentős hőteljesítményt kell igen szűk hőmérséklet tartományban átadni a kezelendő
közegnek, mivel állandó nyomáson a gőz kondenzációjának teljes folyamata azonos
hőmérsékleten történik. A nyomás megfelelő megválasztásával a hőfelhasználás
hőmérsékletszintje bizonyos határok között tetszőlegesen beállítható. A vízgőzzel, mint
hőhordozó közeggel kiszolgált hőigények csaknem teljes részénél a hőmérséklet igényszint
200°C alatt van, amihez 15,5 bar-os telítési gőznyomás tartozik. A vízgőzzel üzemelő
hőszolgáltató rendszerek gőznyomás értéke az 1 bar-os környezeti nyomás és 17 bar mint
maximális nyomás (16 bar túlnyomás) között üzemel általában. [31] A termelt gőz,
döntően kondenzációs hőhasznosítás miatt, általában száraz, telített, vagy a távvezetéki
kondenzvíz veszteségek csökkentése érdekében kismértékben túlhevített. Ezen rendszerek
jellemző hőtermelő berendezése a nagyvízterű (lángcsöves-füstcsöves) kazánkonstrukció.
Ezek a kazánok egyszerű felépítésük miatt olcsóbbak, mint az alternatív vízcsöves
megoldás. Azonban a konstrukció adta keretek határt szabnak a maximális nyomásnak és
az elérhető túlhevítési hőmérsékletnek, valamint az egy egységben elérhető maximális
teljesítménynek is. Ez is alátámasztja a tényt, hogy a hőszolgáltatás ezen formáját általában
200°C alatti, vagy azt csak kismértékben meghaladó hőmérséklet szintű igények
kielégítésére alkalmazzák. Egy rendszeren belül általában a gőztermelés az előforduló
legmagasabb hőmérséklet igényt biztonsággal kiszolgáló nyomásszinten történik.
Alacsonyabb hőmérsékletszintű igények kiszolgálása a gőz nyomáscsökkentésén keresztül
valósul meg. Ezen körülmények figyelembe vételével kerültek kiválasztásra a működés
peremfeltételei. A peremfeltételek meghatározása során a szakirodalom [31] adatain kívül
felhasználtam a saját tapasztalataimat is, melyeket szakértőként és tervezőként dolgozva
valós gőzrendszerek energetikai átvilágításai során, illetve energetikai beruházásokban
tervezőként dolgozva szereztem.

Általában három nyomásszintre végeztem a vizsgálatokat, p = 7, 13, 17 bar belépő
abszolút nyomásra, mint a lehetséges alkalmazási terület alsó, középső és felső tartománya.
Ahol csak egy nyomásszintet vizsgáltam, ott a tartomány közepét jelentő p = 13 bar-os
értéket vizsgáltam. Jellemző hőmérséklet szintként két értéket vizsgáltam, először az adott
nyomáshoz tartozó telítési hőmérsékletet, mint száraz telített gőz belépést, másodszor
pedig túlhevített gőz belépés esetére egyaránt 250°C-os belépési hőmérséklettel
számoltam, illeszkedve az ipari gőzrendszerekben szokásos alkalmazásokhoz..

A vizsgálatokat általában a kísérleti turbina konstrukció adataival végeztem. A
kísérleti konstrukció adatai a programleírásnál a konstrukció megadására szolgáló oldalon
láthatók. Ahol a típusnagyságnak is szerepe volt, ott különböző konstrukciókra is
kiterjesztettem a vizsgálatot. A konstrukciós méretek összefoglalását tartalmazó
munkalapok a mellékletben találhatók.
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6.2.   A számítási modell és az ez alapján készült program alkalmazási korlátai

A következőkben bemutatom a számítási modell és az ezen alapuló program
alkalmazhatóságának határait. Ezek a határok az előzőekben már bemutatott működési
területen kívül esnek. Az értékelhetőségből csak olyan eseteket zárnak ki, amelyek normál
állandósult üzemmenet mellett, megfelelő illesztéssel telepített berendezés esetén nem
fordulnak elő.
• Minimális nyomásviszony: Nagyon kicsi, ε < 0.1-es nyomásviszony esetén a

fúvóka kilépésnél közel kétszeres helyi hangsebesség alakul ki, jelentős sugárelhajlás
mellett. Ilyen esetben telített gőz belépés esetén már a fúvóka kilépő
keresztmetszetében, vagy a forgórész külső részén megjelenhet a nedvesség a
gőzáramban. Ilyen eset modellezésére a számítás nem alkalmas.

• Maximális nyomásviszony: ε > 0.8-as nyomásviszony esetén a fúvóka kilépésnél
a helyi hangsebességnél lényegesen alacsonyabb sebesség alakul ki. Ilyen esetben a
használatos fordulatszámok esetén a kerületi sebesség a tárcsa belépésnél közelítően
megegyezik, vagy meghaladja a belépő sebesség tangenciális komponensét. Ezen
üzemmód számítására a program nem alkalmas.

• Minimális tömegáram: Olyan esetben amikor a forgórészen áthaladó tömegáram
megközelíti, vagy kisebb mint a belső labirinton áthaladó résveszteség tömegárama, az
eljárás nem alkalmazható. Ilyen esetben a fő energia-átalakító folyamat részaránya
minimálisra csökken. Ebben a tartományban van a zérus, majd az alatt a negatív
teljesítmény tartománya, vagyis ahol már energiát kell bevezetni a berendezés
forgásban tartásához. A vizsgált berendezésnél ez a névlegeshez képest 5 % alatti
teljesítményszinten következik be. Ilyen alacsony részterhelésen való üzemeltetés
messze nem gazdaságos, így az ésszerű üzemeltetés tartományától távol esik. Ezért erre
a területre vonatkozóan az ismertetett számítási eljárás nem alkalmazható.

• Közegjellemzők:
A megcélzott alkalmazási területnek megfelelően a számítás száraz telített, vagy
túlhevített gőz belépés esetén alkalmazható. Nem alkalmas kétfázisú közeg, vagy
folyadékállapot belépés számítására. Az előző 6.1.-ben részletezett alkalmazási
körülmények esetén, normál állandósult üzemmenet esetén kétfázisú közeg belépés
nem fordulhat elő.  Megfelelően kialakított gőzrendszerekben a hőveszteség miatt
esetlegesen képződő kondenzátum leválasztása és megfelelő összegyűjtése megoldott
kell legyen, mert a kétfázisú közeg belépése nem csak a vizsgált turbinában, hanem a
gőzellátó és gőzfogyasztó rendszer csaknem minden eleménél problémákat okoz.
Az alkalmazott víz/gőz paramétereket számító eljárás alkalmazási határai mind a
nyomást, mind a hőmérsékletet tekintve messze esnek az általunk vizsgált terület
határaitól. (Részletesen lásd a közegjellemzőket számító eljárás leírásánál.)

• Üzemállapotok:
A számítás állandósult üzemállapotok modellezésére készült, instacioner
üzemállapotokat nem tud kezelni.

• Fokozatszám:
Az alkalmazott eljárás egy fokozat számítását végzi, mert a turbinakonstrukció
egyfokozatú. Természetesen lehetőség van turbinák, illetve fokozatok egymás után
kapcsolására, amennyiben nagy nyomáskülönbséget kell feldolgozni. Ilyen esetben a
fokozatok külön-külön számításával lehetőség van a teljes folyamat modellezésére.
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6.3. Az optimális nyomásviszony meghatározása

Az optimális nyomásviszony meghatározása érdekében a megcélzott alkalmazási terület
előzőekben (6.1. fejezet) részletezett közegparaméterek és különböző nyomásviszonyok
eseteire vizsgáltam.

Az ε = pki / pbe   függvényében vizsgáltam a következő jellemzők alakulását:

ηt (%) – turbina effektív hatásfoka (lásd 3.09)

ηb (%) – turbina belső hatásfoka  (lásd 3.08)

Pf (%) = 100 ⋅ Pt / Ptmax - a maximális turbina teljesítményre vonatkoztatott
   fajlagos turbina teljesítmény

maxtf m/m100(%)m &&& ⋅= - a maximális tömegáramra vonatkoztatott
   fajlagos tömegáram

Nypf (%) = 100 ⋅ Nyp / Nypmax - a maximális pillanatnyi nyereségre vonatkoztatott
     fajlagos pillanatnyi nyereség

A 6.2. ábra a fenti jellemzők alakulását mutatják telített és túlhevített gőz belépése esetén.
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6.2. ábra
Turbina és belső hatásfok, valamint a fajlagos teljesítmény és tömegáram alakulása a

nyomásviszony függvényében száraz telített (felső diagram)
és túlhevített (alsó diagram) gőz belépés esetén
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A futtatási eredményekből, illetve a diagramokból látható, hogy nyomás és hőmérséklet
szinttől függetlenül a maximális hatásfok ε = 0.6 körüli nyomásviszony értéknél adódik.
Ez annak az üzemállapotnak felel meg, amikor a fúvókából kilépő sebesség a
hangsebesség közelében van.

cfki = ckr

Magasabb nyomásviszony esetén nem alakul ki a hangsebesség, míg alacsonyabb
nyomásviszony esetén a sugárelhajlás jelensége rontja a hatásfokot.

A fúvókára vonatkozó kritikus nyomásviszony a vizsgált paramétertartományban:
Száraz telített gőz belépés esetén: εkr ≈ 0.57
Túlhevített gőz belépés esetén: εkr ≈ 0.54

Továbbá látható, hogy a hatásfok értékek csak kis mértékben csökkennek az  ε = 0.4 - 0.7
tartományban. Ettől távolodva a hatásfok érték jobban csökken, azonban az ε = 0.2 - 0.8
tartományban még mindig 25 % felett marad.

Az átáramló gőz-tömegáram a nyomásviszony csökkenésével a fúvókában kialakuló
kritikus sebesség eléréséig növekszik, majd állandó marad, amint ez a fajlagos
gőztömegáramot reprezentáló görbén is látható.

A nyomásviszony csökkenésével a fajlagos teljesítmény ε = 0.2 nyomásviszony értékig
növekszik, majd csökkenésnek indul, ami az ebben a tartományban létrejövő nagymértékű
hatásfokcsökkenés eredménye. Ez a fúvókából kilépő közeg jelentős sugárelhajlásával és
ezáltal a hasznos tangenciális sebességkomponens arányának csökkenésével magyarázható.

A pillanatnyi nyereség alakulása leginkább a turbina teljesítménnyel korrelál. A hatásfok
alakulása sokkal kevésbé van rá hatással. A nyomásviszony növekedésével nő a kilépő
nyomás és ezáltal nő a labirinttömítésen távozó gőz tömegárama. Ez a veszteség a
csökkenő teljesítménnyel együtt egyre növekvő mértékben rontja a nyereségességet.
Nyereségesség szempontjából az ε = 0.2 nyomásviszony optimális.
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6.4. Optimális fordulatszám, illetve sebességviszony számítása

Az optimális fordulatszám, illetve sebességviszony meghatározása végett a jellemző
nyomásszinteken, telített, illetve túlhevített gőz belépés esetén vizsgáltam a hatásfok
alakulását. Adott be- és kilépő közegparaméterek, vagyis meghatározott nyomásviszony,
mint peremfeltételek alkalmazásával, maximális hatásfok esetén állítja elő a turbina a
legnagyobb teljesítményt. Ilyen vizsgálati feltételeket alkalmazva gazdaságossági
szempontból is a maximális hatásfokú működés az optimális.
A nyomásviszonyként egyrészt a maximálishoz közeli hatásfokot adó ε = 0,5 illetve a
maximális teljesítménynek megfelelő ε = 0,2 esetet vizsgáltam, mint az alkalmazhatósági
tartomány két jellemző pontja. A konstrukciótól való függetlenség elérése végett a
következő sebességviszonyok optimumát kerestem:
-  u /ct  - tárcsabelépő, külső kerületi sebesség és a tényleges sebesség tangenciális
      komponenséhez való viszonya
 Így más konstrukciós méret esetén is megállapítható az optimális fordulatszám.
Mint a 6.3. ábrából látható az optimális sebességviszony u /ct = 0.45 értékre adódik mind
száraz telített, mind túlhevített gőz belépés esetén, bármelyik nyomásszinten.

A nyomásviszonytól és a gőzállapottól függően a fúvóka kilépő sebesség és ezen
keresztül a tangenciális sebesség is változik. Azonban a berendezés tényleges
fordulatszámának megállapításakor figyelembe kell venni az alkatrészek igénybevételét is.
Például tárcsákban a forgásból eredő feszültség a fordulatszámmal négyzetesen növekszik.

  σ  ~  n2   (6.01)

Továbbá a csapágyak, kenőanyagok igénybevétele és veszteségei is nőnek a fordulat-
számmal.  Ezért a névleges fordulatszám alacsonyabb értéken tartása célszerű.
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6.3. ábra
Turbina és belső hatásfok a sebességviszony függvényében

száraz telített (felső diagram) és túlhevített (alsó diagram) gőz belépés esetén
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6.5. Turbinaszabályozás lehetőségeinek és jellegének vizsgálata

Az alkalmazási célként megjelölt esetekben a turbina nyomáscsökkentő funkciót lát
el, a berendezés változó üzemviszonyok között üzemel. Az átáramló gőz-tömegáramot az
utána kapcsolt fogyasztók gőzigénye szabja meg.  Ilyen esetben szükség van a turbina
szabályozására, hogy a változó tömegáramnak megfelelően biztosítani tudja a kilépő oldali
nyomás állandóságát.

A turbina teljesítmény szabályozására kétféle mód van.
• Az egyik a fojtásos szabályozás, ami a turbina belépés előtt egy szabályozószelep

segítségével csökkenti a turbinába lépő közeg nyomását.

• A második lehetőség a fokozatmentes mennyiségi szabályozás, ami változtatható
fúvóka keresztmetszet kialakításával valósítható meg.

Vizsgáltam a kétféle szabályozási esetben a turbina és a teljes rendszer (turbina és
szabályozó együtt) hatásfok alakulását különböző részterhelések esetén, Adott be- és
kilépő közegparaméterek, mint peremfeltételek mellett maximális hatásfok esetén állítja
elő a turbina a legnagyobb teljesítményt. Ily módon gazdaságossági szempontból is a
maximális hatásfokú működés az optimális.

A vizsgálatok eredményeit az 
maxt

t
f m

m
m

&

&
& =  a maximális tömegáramra vonatkoztatott

fajlagos tömegáram függvényében ábrázoltam. A rendszerhatásfok mellett a 9.4. és 9.5.
ábrákon feltüntettem a turbina tényleges hatásfokának alakulását is.

ηt (%) - - turbina effektív hatásfoka (lásd 3.09)
ηr (%) –– turbina és a szabályozó együttes hatásfoka

     (lásd 3.10)

Fojtásos szabályozás:

A fojtásos szabályozás egyszerű és olcsón megoldható, viszont a hatásfokok alakulása és
ezen keresztül az energiatermelés szempontjából előnytelen. A rendszer hatásfoka már
kismértékű fojtás esetén is jelentősen csökken. A névleges állapothoz képest 50 %-os
részterhelés (átáramló gőz-tömegáram) esetén a rendszer hatásfoka 10 % alá csökken. A
turbina hatásfoka ekkor még 30 %-hoz közeli. Ez alatti terhelésen a turbina hatásfok is
csökken, ami a rendszerhatásfok még drasztikusabb csökkenését eredményezi, 30 %-os
részterhelés alatt a hasznos teljesítmény közelít a nullához. Száraz telített gőz belépés
esetén a hatásfok részterhelésen gyorsabban csökken, mint túlhevített gőz belépés esetén.
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6.4. ábra
A kísérleti berendezés viselkedését mutatja p = 13 bar nyomású

száraz telített (felső diagram) és túlhevített (alsó diagram) gőz belépés
 valamint fojtásos szabályozás esetén.
A rendszer nyomásviszonya ε = 0.5.
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Mennyiségi szabályozás

Változtatható keresztmetszetű fúvóka alkalmazásával megvalósítható mennyiségi
szabályozás esetén a berendezés nagyon jól szabályozható. A turbina és a rendszer
hatásfok ilyenkor megegyezik és csak 20 %-os részterhelés alatt csökken 30 % alá.
Azonban a megvalósítása nehezebb és költségesebb mint a fojtásos szabályozás.
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6.5. ábra
A kísérleti berendezés viselkedését mutatja p = 13 bar nyomású

száraz telített (______) és túlhevített (- - -) gőz belépés
 valamint mennyiségi szabályozás esetén.

A rendszer nyomásviszonya ε = 0.5.
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6.6. Névleges gőz-tömegáram változtatás hatásainak elemzése

Különböző keresztmetszetű fúvóka alkalmazásával a turbinán átáramló maximális
gőztömegáram változik. Ezzel a módszerrel egy bizonyos határon belül a turbina
illeszthető az aktuális gőztömegáram igényhez. Az alkalmazhatósági határok
meghatározása érdekében megvizsgáltam a különböző gőztömegáram értékek
alkalmazásának hatásait. A turbina ηb (3.08) belső- és ηt (3.09) tényleges hatásfok,
valamint az f (3.21) tárcsafelület kihasználtság alakulását vizsgáltam a ϕ (3.20)
mennyiségi tényező függvényében, száraz telített és túlhevített gőz belépés esetén.
Nyomásviszonyként egyrészt a maximálishoz közeli hatásfokot adó ε = 0,5 illetve a
maximális teljesítménynek megfelelő ε = 0,2 esetet vizsgáltam, mint az alkalmazhatósági
tartomány két jellemző pontja.

Mint az a következő oldalakon található 6.6. és 6.7. ábrákon látható, a legmagasabb
hatásfok értékek száraz telített gőz belépés esetén ϕ = 3*10 - 5 – 2*10 - 4 tartományban
adódnak.  Túlhevített gőz belépés esetén az optimum kismértékben a nagyobb tömegáram
értékek felé tolódik el, ϕ = 5*10 - 5 – 3*10 - 4 tartományban adódik. A tárcsafelület
kihasználtság mindkét esetben  f = 30 % - 60 % tartományban alakul. A két görbe eltérését
a kisebb nyomásviszony esetén kialakuló nagyobb fúvóka kilépő sebesség okozza.

Érdekes megfigyelni a turbina tényleges és belső hatásfokának alakulását. A
mennyiségi tényező kis értékei esetén a két görbe jelentősen eltávolodik egymástól. Ezt a
járulékos veszteségek növekvő részaránya okozza. Ha a mennyiségi tényező érték nagy,
abban az esetben a két görbe egyre közelebb kerül egymáshoz. Ilyen esetekben a
modellben szereplő spirális szabadsugár pászmák egyre korábbi fázisban érnek össze,
vagyis a kontinuitási feltételek alakítják ki az áramlási formát, a közeg mozgási
energiájának egyre nagyobb része belső örvénylésben és súrlódásban emésztődik fel,
ennek eredményeként az energiaátadás folyamatai romlanak.
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A 6.6. ábra a kísérleti berendezés számított viselkedését mutatja p = 13 bar nyomású száraz
telített gőz belépés esetén.
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6.6. ábra
Hatásfokok és felületkihasználtság alakulása a mennyiségi tényező függvényében
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A 6.7. ábra a kísérleti berendezés számított viselkedését mutatja p = 13 bar nyomású
túlhevített gőz belépés esetén.
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6.7. ábra
Hatásfokok és felületkihasználtság alakulása a mennyiségi tényező függvényében
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6.7. Konstrukciós méret változtatás hatásainak elemzése

6.7.1. Konstrukciós főméretek változtatásának hatása a berendezés hatásfokára

A vizsgálatokat mindeddig a kísérleti berendezés konstrukciós méreteivel
végeztem. Felmerül a kérdés, hogy más konstrukciós főméretek esetén hogyan alakulnak
az energiaátalakítási viszonyok, és hogy a különböző konstrukciós főméreteket milyen
arányban kell változtatni a legkedvezőbb hatásfok elérése érdekében. A fúvóka
keresztmetszet változtatás hatását az előző fejezetben vizsgáltam. Az energiaátalakítás
másik lényeges eleme a forgórész. Ennek két leglényegesebb mérete a külső átmérő és a
lemezközi rés. A kísérleti berendezés méretei mellett a vizsgálatokat kettő további
forgórész átmérő esetében vizsgáltam. Mindegyik konstrukciós nagyságnál megvizsgáltam
a lemezközi rés változtatásának hatását. Az üzemviteli paramétereket az előzőekben
megállapított optimum tartományban vettem fel. A gőzparaméterek közül az alkalmazási
terület középső tartományát képviselő p = 13 bar belépő nyomásra, száraz telített és
túlhevített gőz belépés eseteire vizsgáltam.

A vizsgált forgórész átmérők és a hozzájuk tartozó üzemi fordulatszámok, valamint a
vizsgált gőzparaméterek esetén a forgórészt jellemző Reynolds-számok a következők:

1-es: D =   298 mm,    n = 12000 / min,   ReD = 1,324*107  (kísérleti berendezés)

2-es: D =   700 mm,    n =   6000 / min,   ReD = 3,646*107

3-as: D = 1500 mm,    n =   3000 / min,   ReD = 8,371*107

A konstrukciók részletes adatai a mellékletben találhatók.

A következő oldalakon található ábrákból látható, hogy az optimális résméret
változik a forgórész átmérő változtatásával. Nagyobb átmérő esetén az optimális résméret
nagyobbra adódik. Továbbá szélesedik az a résméret tartomány, ahol a hatásfok érték a
maximálishoz közeli marad. Valamint megfigyelhető, hogy a maximális hatásfok érték is
növekszik kismértékben.
Független változónak a forgórészbe belépő relatív sebességgel és a kétszeres lemezközi
réssel mint egyenértékű hidraulikai átmérővel számított Re számot választottam:

ν
H2wRe be

H
⋅⋅= (lásd 3.18)

A forgórész átmérő jellemzésére pedig a forgórész kerületi sebességéből és sugarából
számított Re számot választottam .

 ν⋅
⋅=

2
DuRe kk

D (lásd 3.19)
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6.8. ábra
A turbinahatásfok alakulása különböző forgórész átmérők esetén, a lemezközi résmérettel

számított Re szám függvényében, p = 13 bar nyomású száraz telített (felső ábra) és
tülhevített (alsó ábra) gőz belépés esetén. A rendszer nyomásviszonya ε = 0.5.
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6.7.2. Felületi érdesség változtatás hatásainak elemzése

A súrlódásos energiaátadás felveti a felületi érdesség változás elemzésének igényét. A
lemezek felületi érdessége beépítéskor az alkalmazott gyártástechnológia eredményeként
alakul ki. Az üzem során azonban erózió, korrózió, illetve lerakódások eredményeként az
érdesség növekedhet, illetve csökkenhet is. Arra vonatkozóan, hogy az érdesség az
üzemidő, illetve az üzemeltetési körülmények függvényében hogyan változik, még
nincsenek információim. A korábbi elemzéseket ks = 0.04 mm-es érdesség figyelembe
vételével számítottam, ami megfelelt a kísérleti berendezésben található lemezek vizsgálati
állapotbeli átlagos érdességének. A továbbiakban megvizsgáltam, hogy alacsonyabb,
illetve magasabb felületi érdesség esetén hogyan alakul a hatásfok, különböző lemezközi
résméretek esetén. Az érdesség változás hatásait a 2-es turbina konstrukció figyelembe
vételével végeztem. Az üzemviteli paramétereket az előzőekben megállapított optimum
tartományban vettem fel. A gőzparaméterek tekintetében a megcélzott alkalmazási terület
középső tartományát képviselő p = 13 bar belépő nyomásra, száraz telített és túlhevített
gőz belépés eseteire vizsgáltam.

A vizsgált érdességi esetek a következők: ks = 0.01, 0.04, 0.1 mm-es érdesség.

A következő oldalakon található diagramon látható, hogy az érdesség növekedésével nő az
optimális résméret, továbbá kisértékben emelkedik a maximális hatásfok, valamint
szélesedik a maximálishoz közeli hatásfok tartomány.
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A 6.9. és 6.10. ábrák a turbinahatásfok alakulását mutatják a különböző érdesség esetén, a
lemezközi résméret függvényében, p = 13 bar nyomású száraz telített (6.9.), illetve
túlhevített (6.10.) gőz belépés esetén. A rendszer nyomásviszonya ε = 0.5.
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6.9. ábra
Turbinahatásfok a résméret és a felületi érdesség függvényében
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6.10. ábra
Turbinahatásfok a résméret és a felületi érdesség függvényében

túlhevített gőz belépés esetén
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6.7.3. Tárcsa belső átmérő optimális méretének meghatározása

A turbina konstrukciójából adódóan a legkedvezőbb esetben az expandált közeg
relatív sebessége a kilépésnél radiális irányú.

 wtmin = 0

A kilépő abszolút sebesség tangenciális komponensének minimális értéke egyenlő
a kilépő átmérőhöz tartozó kerületi sebességgel.

ctmin = ub

A kilépési veszteség minimalizálása miatt a minél kisebb kilépő átmérő a
kedvezőbb. Viszont a tárcsák közül kilépő közegnek el kell hagynia a forgórészt, ki kell
áramolnia a tengely mentén. Nagyon kis áramlási keresztmetszet esetén az áramlási
veszteség jelentősen megnő.

Ezekből következően a két ellentétes hatás eredőjeként kell az optimumot
megkeresni. A konkrét optimum értékét nagymértékben befolyásolja a kilépési nyomás
megválasztása. Különösen a környezeti nyomás közelében, illetve annál alacsonyabb
nyomáson nő ugrásszerűen a közeg fajtérfogata, és ezen keresztül a kiáramlási veszteség
is. A kilépő átmérő optimum részletes vizsgálatával jelen disszertáció keretei között nem
foglalkoztam.

6.7.4. Tárcsa-távtartó elemek szerepe, befolyása az energia átadására
 és optimális száma

A tárcsa-távtartó elemek biztosítják a szükséges távolságot a párhuzamos tárcsák
között.  Nélkülük bizonyos tárcsák egymáshoz tapadhatnának, míg más helyeken nagy
hézagok képződnének, a tárcsák axiális helyzete nem lenne meghatározott.
Ezek az elemek kör keresztmetszetűek.

A távtartó elemek az áramlás útjában többlet ellenállást jelentenek, ily módon
segítik az áramlás lassítását és emiatt részt vesznek az energiaátalakítási folyamatban.
Minél több távtartó elem van, ez a hatás annál nagyobb.

Viszont a távtartó elem megtöri az áramlás folyamatosságát, mögötte leválások
örvények keletkezhetnek. Sok távtartó elem alkalmazása esetén az áramlás szétzilálódik, és
a mozgási energia jelentős része hasznos munkavégzés nélkül, belső közeg súrlódásban
emésztődik fel.
Továbbá az örvények magjaiban alacsonyabb hőmérsékletű zóna található amelyben
túltelített állapot esetén megindul a folyadékcseppek képződése, ami kedvezőtlen az
energiaátalakítás szempontjából.

Ebből következően a távtartó elemek számát a szerkezetileg szükséges minimumra
kell szorítani. Továbbá az elhelyezési átmérőt is lehetőleg minél kisebbre kell választani.
Bővebb vizsgálatot a távtartó elemek számát és elhelyezését illetően ezen disszertáció
keretei között nem végeztem.
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A 6.11. ábra az egy gyűrűben átadott teljesítmény alakulását mutatja a legkülső
gyűrűben átadott maximális teljesítményhez viszonyítva, a relatív sugár függvényében.
Pr = Pgy / Pgymax ,  Rr = R / Rk  , ahol Rrb  - a forgórész belső-, míg Rrk  - a forgórész külső
átmérőjéhez tartozó relatív sugár.
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6.11. ábra
Fajlagos teljesítményátadás a forgórészben

a relatív sugár függvényében

Mint az ábrából látható a teljesítmény döntő hányada a forgórész külső harmadában
adódik át, amelyben az előzőek alapján nem célszerű távtartó elemet elhelyezni. A további
részen az elemek hatása az előzőekben részletezettek szerint alakul, viszont fajlagosan
mind a nyereség, mind a zavarás kismértékű.
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6.8. A különböző nagyságú berendezések üzemeltetésének gazdaságossági vizsgálata

A 3.3. fejezetben leírtaknak megfelelően vizsgáltam a különböző teljesítmény
nagyságú berendezések alkalmazásának gazdaságosságát. A rendszer alatt a teljes
villamos-energia termelő rendszert kell érteni a  3.1. pontban részletezettek szerint.  A
vizsgált teljesítmény tartományként a 25 – 250 kW villamos teljesítmény tartományt
választottam, amely illeszkedik a 6.1. pontban megcélzott nyomás és tömegáram
tartományokhoz. A gazdaságossági értékelések, beruházás előkészítés lényeges tényezője a
beruházási költség, melynek összetevőit és alakulását a 3.3.1. pontban részleteztem. A 3.7.
ábrán ábrázoltam a fajlagos beruházási költség alakulását a névleges villamos teljesítmény
függvényében.

A rendszer alkalmazásának elsődleges célterülete gőz-nyomáscsökkentő
helyettesítése, vagy más néven nyomásejtő turbinaként való alkalmazás. Az így termelhető
villamos energia hatásfoka egy meglévő rendszer esetén (3.33) szerint számítható. Ennek
különböző névleges teljesítményekhez tartozó alakulását mutatja a 6.12. ábra.
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6.12. ábra
Nyomásejtéses energiatermelés hatásfokának alakulása

Tárcsás turbina alkalmazásával a névleges teljesítmény függvényében
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A rendszer alkalmas a kapcsolt hő- és villamosenergia termelés alkalmazási
körének bővítésére is, ha a turbinán a megtermelt teljes gőzmennyiséget átvezetjük.
Ilyenkor a fogyasztók által igényeltnél magasabb nyomásszinten kell a gőzt megtermelni.
Ez a kismértékű nyomásemelés általában nem jár számottevő beruházási költség
növekedéssel, de a mértéke az aktuális rendszer kialakításától függően ingadozhat. A
növekedés mértéke nem arányosan változik a nyomással, hanem névleges nyomás
kategória tartomány határoknál jelentős ugrás van, míg két határ között a növekedés
mértéke minimális. A rendszernyomás növelése a kategória határig célszerű, amennyiben
az így kialakuló nyomásviszony megfelel a turbina működésének.

Kapcsolt hőenergia felhasználás nélkül kizárólag villamosenergia termelésre nem
célszerű alkalmazni a rendszert, mivel döntően a kis nyomásviszonyból adódó alacsony
körfolyamati hatásfok miatt a villamosenergia termelés összhatásfoka nagyon kis értékre
adódik. Az összes tüzelési teljesítményre vonatkoztatott villamosenergia termelési hatásfok
ηe_össz (3.34) alakulása a nyomásviszony függvényében látható a 6.13. ábrán 250°C-os
túlhevített és telített gőz belépés esetén.
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6.13. ábra
Az összes tüzelési teljesítményre vonatkoztatott villamosenergia termelési hatásfok

alakulása a nyomásviszony függvényében
−−−−−−  250°C-os túlhevített és
- - - - -  telített gőz belépés esetén

A továbbiakban a 3. fejezetben leírt módszer szerint vizsgáltam a nyomásejtő
turbina alkalmazásának gazdaságosságát. A 6.14. és 6.15 ábrán a vizsgálatok
végeredményeként kapott nyereségességi és fajlagos önköltségi adatok alakulása láthatók
különböző névleges teljesítményű rendszerek eseteire.
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6.14. ábra
A nyereség alakulása különböző névleges teljesítményű berendezések esetén az éves

csúcskihasználási óraszám függvényében 1000 Euróban illetve millió forintban kifejezve
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6.15. ábra
A fajlagos önköltség alakulása különböző névleges teljesítményű berendezések esetén az

éves csúcskihasználási óraszám függvényében Euróban illetve forintban kifejezve
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7. Mérések és értékelésük

7.1. Mérési módszer leírása

A korábbi években OMFB és PHARE pályázatok keretében elkészült egy turbina-
generátor áramátalakító kísérleti berendezés.

Ez a berendezés nyomáscsökkentő funkció ellátására, a fojtásos nyomáscsökkentés
kiváltására lett kifejlesztve. A magas fordulatszámú turbinával együtt forgó állandó
mágneses gerjesztésű generátor termeli az áramot. A hálózati szinkron biztosításáról és az
áram hálózatba történő táplálásáról mikroprocesszoros elektronikus egység gondoskodik,
amely a statikus frekvenciaváltók alapelvei szerint működik. A berendezés szabályozását
és a működés felügyeletét ugyancsak mikroprocesszoros elektronikus egység végzi. A
rendszer funkciósémáját lásd a 3.2. ábrán.

A berendezés névleges adatai:
Munkaközeg: gőz (telített, vagy túlhevített)
Névleges gőztömegáram: 500 - 1500 kg/h
Maximális belépő nyomás: 17 bar
Maximális belépő hőmérséklet: 250°C
Maximális fordulatszám: 12000 /min
Névleges teljesítmény: 24 kW
Kimeneti feszültség: 3x400 VA
Frekvencia: 50 Hz

7.1. ábra
A turbina-generátor egység oldalnézeti képe

Ez a rendszer került az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék laboratóriumába
telepítésre, és bekötésre az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
gőzrendszerébe, valamint villamos oldalon a villamos hálózatba, ahová a termelt villamos
energia visszatáplálásra került.
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7.2. ábra
Telepítési terv

7.3. ábra
A telepített kísérleti berendezés fotója
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A berendezés működésének ellenőrzésére számítógépes mérésadatgyűjtő rendszer lett
kiépítve. A következő mennyiségek mérése történt:
• Gőznyomás a rendszerbe való belépés előtt
• Gőzhőmérséklet a rendszerbe való belépés előtt
• Nyomásesés a rendszerbe való belépés elé beépített mérőperemen
• Gőznyomás a turbinába való belépés előtt
• Gőzhőmérséklet a turbinába való belépés előtt
• Gőznyomás a turbinából való kilépésnél
• Gőzhőmérséklet a turbinából való kilépésnél
• Turbina fordulatszám
• A hálózatba visszatáplált villamos teljesítmény

A kilépő gőzben található kondenzátum mennyiségét a beépített cseppleválasztóból való
időszakos leeresztés útján való méréssel állapítottam meg.

Az egyetemi laboratóriumban a rendelkezésre álló gőznyomás maximuma
 p = 5 bar körüli érték volt. Emiatt a berendezést részterheléses üzemmódban lehetett csak
tesztelni.

A közegoldali mérésekből ki lehet számítani a turbina belső teljesítményét.
Ehhez a kilépő gőzhőmérsékletet 1°C pontosságon belül kell tudni mérni és meg kell
határozni a kilépő gőz víztartalmát. A turbina által leadott tengelyteljesítményt a hálózatba
visszatáplált villamos teljesítményből lehetett legpontosabban meghatározni. A
közegparaméterek meghatározása alapján volt lehetőség a hatásfokértékek
meghatározására. A járulékos veszteségek nagyságát részben mérés alapján, részben
közelítő számításokkal határoztam meg.

A generátor tengelyén a generátor hűtését hűtőventilátor biztosította.
Ez jelentős teljesítményt emésztett fel. A generátor csapágybejáratása során mért érték
szerint n = 10000/min fordulatszámnál a felvett teljesítmény P = 3.3 kW volt.
A különböző fordulatszámokra a ventilátor által felvett teljesítményt az affinitás törvény
alapján számítható ki.
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Az alkalmazott állandó mágnessel gerjesztett nagyfordulatszámú generátor és a villamos
átalakító és hálózati illesztő rendszer működésére vonatkozóan ezen egységek fejlesztői
szolgáltak információkkal.
A generátor hatásfoka a vizsgált tartományban n =9000/min fordulatszám felett  ηG = 92%
körüli érték, míg ezalatt  ηG = 90% körüli érték volt.

Az áramátalakító rendszer hatásfoka is ebben a tartományban n =9000/min fordulatszám
felett  ηV = 95 % körüli érték, míg ezalatt  ηV = 90 % körüli érték volt, mivel alacsony
fordulaton a működéshez további villamos átalakító beépítése volt szükséges.
Ennek és a szabályozó illetve felügyeleti rendszer önfogyasztása 400 W volt.

Mindezek alapján a turbina által leadott tengelyteljesítmény számítható.
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A 7.1. táblázatban a mérési eredmények és a számított turbina teljesítmény, valamint a
szimulációs program által ugyanazon be- és kilépő paraméterekre szolgáltatott eredmények
láthatók.

A táblázatban használt jelölések jelentése:

p0  [bar] gőznyomás a mérőperem előtt

t0   [°C] gőzhőmérséklet a mérőperem előtt

∆p [mbar] mértékadó nyomáskülönbség a mérőperemen

p1  [bar] gőznyomás a turbinába való belépés előtt

t1  [°C] gőzhőmérséklet a turbinába való belépés előtt

p2 [bar] gőznyomás a turbinából való kilépés után

t2  [°C] gőzhőmérséklet a turbinából való kilépés után

n [1/min] a turbina és a generátor fordulatszáma

Pvill  [kW] a villamos hálózatba visszatáplált teljesítmény

Pvent [W] a generátor hűtőventilátora által felvett teljesítmény

Pönf [W] az áramátalakító és vezérlő rendszer önfogyasztása

ηG [%] a generátor áram-átalakítási hatásfoka

ηV [%] az áramátalakító rendszer hatásfoka

mgőz [kg/h] átáramló gőztömegáram

Pturbina [kW] a turbina tengelyteljesítménye

ηt [%] a turbina hatásfoka
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Mért adatok:
Mérés száma

és ideje
1.

I.18.
2.

I.18.
3.

I.18.
4.

I.18.
5.

I.18.
6.

I.19.
7.

I.19.
8.

I.19.
9.

I.20.

Megjegyzés védelem
áll. le

felfutás
48 sec

Pvent=3.3 kW

p0  [bar] 2.9 3.054 3.18 3.17 2.615 4.354 4.6082 4.6 4.813
t0   [°C] 133 134 135.6 135.5 129 147 149 149 150.5

∆p [mbar] 20.5 21.45 22.54 22.26 19.66 35.67 37.23 36.52 40.54
p1  [bar] 2.49 2.63 2.73 2.71 2.235 4.066 4.27 4.33 4.5
t1  [°C] 129 131 132.53 132.1 128.7 144.9 146 147 148
p2 [bar] 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.005 1.0076 1.006 1.011
t2  [°C] 103 105.2 100.44 104.7 105.6 104.7 102.0 100.5 100.7

N [1/min] 2590 3937 3876 6666 6600 6000 8000 10000 11000
Pvill  [kW] 0.77 1.12 1.59 1.65 1.5 4.8 5.5 6.44 6.75

Mérésből számított adatok:
Pvent [kW] 0.05 0.19 0.18 0.92 0.89 0.67 1.59 3.30 4.14

ηG [%] 80 85 90 90 90 91 91 92 93
ηV [%] 90 90 90 90 90 92 92 95 97

mgőz [kg/h] 360 378 395 392 336 574 603 596 642
Pturbina [kW] 1.14 1.71 2.19 3.17 2.96 6.54 8.47 11.14 12.07

Szimulációs program adatai ugyanolyan be- és kilépő paraméterek esetére:
mgőz [kg/h] 350 371 385 382 314 580 612 621 647
Pturbina [kW] 1.33 2.29 2.40 3.89 2.68 6.65 8.99 10.85 11.96

ηt [%] 8,79 13,49 13,13 21,18 22,34 16,68 20,49 23,66 24,70

7.1. táblázat
Mérési és számítási eredmények összehasonlítása
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7.2. Mérések kiértékelése

A névlegeshez közeli fordulatszámon és p = 5 bar-hoz közelítő belépő gőznyomás
esetén a mért és a számított értékek jól közelítik egymást. Alacsony fordulatszámokon és
belépő nyomások esetén esetenként nagyobb eltérések mutatkoznak.
A mérési eredmények közötti szórás, valamint a mérési és szimulációs számítás
eredményei közötti eltérés okaként több tényező is megjelölhető, amelyek a következők:

• Gőztömegáram mérés pontatlansága
• Járulékos (hő és mechanikai) veszteségek becslésének hibája
• Villamos áramátalakító rendszer működési és hatásfok paramétereinek

pontatlansága

Sajnálatos módon több, illetve szélesebb paraméter tartományra való mérések elvégzésére
nem volt lehetőségem. A következőkben a mérési eredményeket, illetve a belőlük
számítható jellemzőket hasonlítom össze az azonos peremfeltételekre vonatkozó
szimulációs program eredményeivel.

gözm&

7.4. ábra
A mért és számított gőztömegáram változása

a belépő gőznyomás függvényében
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Pturbina

7.5. ábra
A mért és számított turbina-teljesítmény változása

a belépő gőznyomás függvényében
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7.6. ábra
A mért és számított turbina-hatásfok változása

a sebességviszony függvényében
(a jellemzők ismertetését lásd a 6.4. fejezetben)
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A következőkben csak a névleges értékekhez közelebb eső, 4 bar-nál nagyobb
belépő gőznyomásra vonatkozó, közel azonos peremfeltételeket reprezentáló esetek
egyezőségét vizsgáltam a szimulációs számítás eredményeivel. Az alacsonyabb
gőznyomás értékek esetén csaknem minden eset különböző peremfeltételekkel
jellemezhető, vagyis minden pont, csak a saját peremfeltétel-halmazának megfelelő
szimulációs görbével hasonlítható össze. Először a 6.3. fejezet szerinti összehasonlítást
végeztem el.
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7.7. ábra
A mért és számított turbina-hatásfok, fajlagos teljesítmény

és fajlagos tömegáram változása a nyomásviszony függvényében
(a jellemzők ismertetését lásd a 6.3. fejezetben)
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A vizsgálati eset a 6.5. fejezet szerinti fojtásos szabályozás esetének felel meg. Ennek
megfelelően vizsgáltam a mérés szerinti és ezen peremfeltételeknek megfelelő szimulációs
eredmények alakulását.
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7.8. ábra
A mért és számított turbina- és rendszerhatásfok értékek

 a fajlagos gőztömegáram függvényében
(a jellemzők ismertetését lásd a 6.5. fejezetben)

A továbbiakban a 6.6. fejezetben részletezettek szerint vizsgáltam a turbina hatásfok és a
fajlagos felület kihasználtság alakulását a mennyiségi szám függvényében.
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7.9. ábra
A mért és számított turbina-hatásfok és felületkihasználtság alakulása

a mennyiségi tényező függvényében
(a jellemzők ismertetését lásd a 6.6. fejezetben)

Az előzőek alapján állítható, hogy a mérésből származtatott eredmények és a szimulációs

számítás eredményei tendenciájukban összhangban vannak. Ezek az eredmények igazolják

az adott tartományban a modellválasztás helyességét.
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8. Összefoglalás

A disszertációban a megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően a tárcsás turbinával
megvalósítható kapcsolt energiatermelés lehetőségét vizsgáltam, valamint az
energiaátalakítási folyamatának modellezését végeztem el vízgőz munkaközegre. A modell
segítségével megvizsgáltam az energiaátalakítás szempontjából lényeges konstrukciós
paraméterek változtatásának hatásait, valamint a különböző működési peremfeltételek
következményeit a turbina működésére. Az általam kifejlesztett modell figyelembe veszi a
turbulens határrétegben végbemenő energiaátadási folyamatot is. A megoldás előállítása
lényegében egy kevert analitikus és numerikus módszer szerint történik. Az eljárás
numerikus annyiban, hogy a forgórészt sok kis gyűrűre bontva számítja és az eredmény
ezen gyűrűelemek összegeként alakul ki. Továbbá analitikus annyiban, hogy a gyűrűkön
belül a számítás az ismertetett analitikus összefüggések szerint történik. A modell alapján
strukturált számítógép programot készítettem, amellyel a tárcsás turbina működése a reális
működési esetek tartományában jól modellezhető. A program a saját modell alkalmazásán
túl integrálja egy-egy adott részfeladatra a turbinák számításánál használatos elméleti
alapokon nyugvó és félempirikus módszereket. A számítási programmal ezeket a
részeljárásokat egységes rendszerbe szervezve hoztam létre a teljes turbina működését
modellező rendszert.

A modell és az ezen alapuló program segítségével vizsgáltam a turbina viselkedését az
alkalmazás szempontjából szóba jöhető alkalmazási tartományt reprezentáló p = 7 – 17 bar
belépő nyomás tartományban, száraz telített és kismértékben túlhevített gőz belépés
eseteire. Ennek segítségével megkerestem a különböző működést befolyásoló paraméterek
optimumát, illetve határértékeit, mint például nyomásviszony, fordulatszám, vagy
tömegáram változás hatásait. Követhetők továbbá a konstrukciós változtatások, mint
például fúvóka keresztmetszet, forgórész átmérő, lemezközi rés, vagy felületi érdesség
változás hatásai is. Így a turbina konstrukció méretezhetővé vált.

A 6.2. fejezetben részletezett határértékeken kívül a számítási modell nem
alkalmazható. Ezek az üzemállapotok viszont kívül esnek az ésszerű, gyakorlatban
számbajöhető alkalmazások határain, így alkalmazási szempontból vizsgálatuk nem volt
indokolt.

Vizsgáltam továbbá a tárcsás turbina kapcsolt energiatermelésre történő
alkalmazásának gazdaságossági körülményeit is a disszertáció készítésekor érvényben lévő
árszintek figyelembe vételével.
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Tézisek:

1. tézis

Modelleztem a forgórészben a tárcsák között létrejövő áramlást és az ezzel összefüggő
energiaátadást. A tárcsák normálisa menti sebességeloszlást csatorna áramlásként, a
tárcsákkal párhuzamos síkban kialakuló sebességeloszlást speciális szabadsugárként
modelleztem. (4.2. fejezet)
A kidolgozott modell alkalmas a gyakorlatban előforduló üzemelési feltételeknek
megfelelő tárcsás turbina energiaátalakításának modellezésére és az optimális
főméretek meghatározására. (4.-6.2. fejezet) [S05], [S09]

2. tézis

Megállapítottam, hogy az optimális nyomásviszony (ε =pki / pbe)  a maximális hatásfok
vonatkozásában az ε = 0.6 nyomásviszony környezetében, míg a gazdaságos
alkalmazás szempontjából az ε  = 0.2 nyomásviszony környezetében van. (6.3. fejezet)
[S09]

3. tézis

Megállapítottam, hogy a tárcsa külső átmérőhöz tartozó kerületi sebesség és a gőz
belépő sebesség tangenciális komponensének belső hatásfokra vonatkozó optimális
viszonya a nyomásviszonytól függetlenül u/ct = 0,45 érték mind telített, mind
túlhevített gőz esetén. (6.4. fejezet) [S09]

4. tézis

Megállapítottam, hogy az egyfokozatú tárcsás turbina legnagyobb belső és tényleges
hatásfok értékeit száraz telített gőz esetén a ϕ mennyiségi tényező - amely a turbina
dimenziótlan gőznyelése - ϕ = 3⋅10-5 – 10-4 tartományában, míg  túlhevített gőznél
ϕ = 5⋅10-5 – 2⋅10-4 tartományában éri el. (6.6. fejezet) [S09]
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5. tézis

Kimutattam, hogy az optimális tárcsaközi résméretet befolyásoló leglényegesebb
paraméterek a tárcsa felületi érdessége és a tárcsa külső átmérője. Eredményeim szerint
mind a tárcsa átmérő, mind a felületi érdesség növelésével nő az optimális tárcsaközi
résméret és szélesedik az alkalmazható résméret tartomány. (6.7.1. – 6.7.2. fejezetek)
[S09]
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A fenti ismérvek figyelembe vételével és a program alkalmazásával meghatározott
peremfeltételekre az optimális konstrukciós főméretek meghatározhatók, a tárcsás turbina
méretezhetővé vált. Továbbá vizsgálható egy adott konstrukció különböző peremfeltételek
esetén kialakuló működése.

Végül néhány további megállapítás:

Az egyfokozatú tárcsás turbina egyszerű felépítésénél fogva olcsóbban gyártható, mint
akár az axiális, akár a radiális átömlésű lapátos turbinák. Ugyanaz a konstrukció széles
paraméter tartományban üzemeltethető konstrukciós változtatás nélkül. A fúvóka-
keresztmetszet változtatásával illeszthető az aktuális tömegáram igényekhez. Emiatt egy-
egy teljesítmény tartományra a berendezés sorozatban gyártható. Emiatt az expanziós gép
gazdaságos alkalmazhatósági alsó teljesítményhatára jelentősen lejjebb vihető, és
kiterjeszthető a Pvill=20 - 200 kW-os névleges villamos teljesítmény tartományra is.

Az elméleti számítási modell alapján megállapítottam és a kísérleti mérésekkel
igazoltam, hogy a berendezés alkalmas száraz telített gőzzel való üzemeltetésre is. Az
esetlegesen a forgórészben a tárcsák között megjelenő folyadék-cseppek kismértékben
ronthatják ugyan a berendezés hatásfokát, de sem rövid távú sem hosszú távú eróziós
károkat nem okoznak a tárcsákkal való párhuzamos áramlás miatt.

Figyelembe véve a konstrukciós és az üzemi viselkedési jellemzőket ez a
berendezés kiválóan alkalmas lehet ipari és kommunális, kis- és közepes teljesítményű
hőellátó rendszerekben történő alkalmazásra kapcsolt energiatermelés céljából. Ily módon
a kapcsolt energiatermelés alkalmazási területe nagymértékben bővíthető. A 6.8. fejezetben
részletezett, a berendezés alkalmazásának gazdaságosságára vonatkozó elemzések ezt alá
is támasztják. Megállapítottam, hogy a tárcsás turbina gazdaságosan nyomásejtő
turbinaként alkalmazható kogenerációs hőhasznosítás mellett. A vizsgált alkalmazási
tartományban a többlet tüzelési teljesítményre vonatkoztatott kogenerációs villamosenergia
termelés hatásfoka 80% felett van, amellyel a jelenlegi árviszonyok figyelembevételével
típusnagyságtól függően 2500 – 4000 óra/év csúcskihasználási óraszám felett a berendezés
már gazdaságosan alkalmazható. Kapcsolt hőenergia felhasználás nélkül a rendszert
kizárólag villamosenergia termelésre alkalmazni nem gazdaságos, mivel a kis
nyomásviszonyból adódó alacsony körfolyamati hatásfok, valamint a tárcsás turbina
mérsékelt hatásfokából adódóan a villamosenergia termelés összhatásfoka nagyon kis
értékre adódik. (6.8. fejezet) [S01], [S02], [S03], [S04], [S08], [S14]

Az általam készített számítási módszer által szolgáltatott eredmények nagyban
segítik a berendezés alkalmazásának elterjedését és ezen keresztül az energiahatékonyság
növelését a kapcsolt hő- és villamos energiatermelés alkalmazási területének bővítése által.

A disszertációm nem merítette ki a program adta elemzési lehetőségeket.
A továbbiakban a gyakorlati alkalmazásokból nyert információk is tovább gyűlhetnek, így
újabb és újabb részletproblémák elemzésére nyílik majd lehetőség.



9. Fejezet: Irodalomjegyzék

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 103

9. Irodalomjegyzék:

[1] Rogers, Y.R. Mayhew: Engineering Thermodynamics,
Work and Heat Transfer Longman 1986.

[2] Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai I.-II. Műegyetemi Kiadó 1998.

[3] Litvai Elemér, Bencze Ferenc: Áramlástan II. J4-906 Tankönyvkiadó 1982.

[4] Gruber József: Ventilátorok  Műszaki Könyvkiadó 1978.

[5] A.V. Scsegljajev: Gőzturbinák  Műszaki Könyvkiadó 1979.

[6] Czinkóczky Botond, Donkó András: Gőzturbina számítási segédletek útmutatóval,
a szerkesztési feladatokhoz, J4-914 Tankönyvkiadó 1975.

[7] A. Kostyuk and V. Frolov: Steam and Gas Turbines Mir Publishers 1988.

[8] Dr. Harmatha András: Hőtechnikai számítások személyi számitógéppel
Műszaki Könyvkiadó 1987.
(A konyvben leirt szamitas a "VDI Wasserdampftafeln 7./1968." szerint folyik.)

[9] Elsner-Fischer-Klinger: Vízgőztáblázatok Műszaki Könyvkiadó 1986.

[10] Jeffery A. Hayes: Tesla's Engine, A new dimension for power
Tesla Engine Builders Association 1994.

[11] Dusan Nendl: Eine theoretische Betrachtung der Reibungsturbomaschinen
von Nikola Tesla, Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs
genehmigte Dissertation 1966.

[12] Warren Rice: An Analytical and Experimental Investigation of Multiple-Disk
Turbines  Journal of Engineering for Power, January 1965, p.29. - 36.

[13] Lee Matsch, Warren Rice: Potential Flow Between Two Parallel Circular Disks
with Partial Admission  Journal of Applied Mechanics, March 1967, p.239. - 240.

[14] Lee Matsch, Warren Rice: Flow at Low Reynolds Number with Partial Admission
Between Corotating Disks
Journal of Applied Mechanics, September 1967, p.768. - 770.

[15] B.E. Boyack, W. Rice: Integral Method for Flow Between Corotating Disks
Journal of Basic Engineering, September 1971, p.350. - 354.

[16] B.N. BYAL'Yletal: Design characteristics of multiple-disk friction pumps
Russian Engineering Journal Volume LI No.9. 1971. p. 56. - 60.

[17] Nikola Tesla: Tesla Engine with Variable Nozzle
*TEBA Membership Manual 1998.



9. Fejezet: Irodalomjegyzék

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 104

[18] William Tahil: Theoretical Analysis of a Disk Turbine
*TEBA NEWS - December 1998.

[19] William Tahil: Theoretical Analysis of a Disk Turbine (2)
*TEBA NEWS - May 1999.

[20] Georg Gyarmathy: Grundlagen einer Theorie der Nassdampfturbine
Juris Verlag Zürich 1962

[21] Hermann Schlichting: Boundary-Layer Theory
McGraw-Hill 1968.

[22] Fluid propulsion US patent # 1,061,142, issued to Nicola Tesla in 1913.

[23] Turbine US patent # 1,061,206, issued to Nicola Tesla in 1913.

[24] Valvular Conduit US patent # 1,329,559, issued to Nicola Tesla in 1916.

[25] Variable inlet nozzle US Patent # 1,655,114 , issued to Nicola Tesla in 1928.

[26] Welche Maschinen kommen in Frage?
Gaswärme International 39 (1990) Heft 10. Oktober

[27] K.O.Felsch, M. Piesche: Zum Betriebsverhalten einer Reibungsturbine
und deren Einsatz als Wärmetauscher
Strömungsmechanik und Strömungsmaschinen (Karlsruhe) 27 (1979) p.1-19.

[28] M. Piesche: Berechnung der kompressiblen, laminaren Unterschallströmung
 in einer Tesla-Turbine

Strömungsmechanik und Strömungsmaschinen (Karlsruhe) 28 (1980) p.25-31.

[29] Application of Solar Technology to Today's Energy Needs
 Chapter IX. — Energy Conversion With Heat Engines
 http://www.wws.princeton.edu/ota/disk3/1978/7802/780214.PDF

[30] Dipl.-Ing. Jens Kötting: Strom aus fester Biomasse - Der neue Dampfschraubenmotor,
 klein und wirtschaftlich Seminar: Bioenergie - gespeicherte Sonnenenergie für den

Raum,  Göttingen. 15. Juli 1999.

[31] U.S. Department of Energy: Steam Pressure Reduction:Opportunities and Issues
 http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/37853.pdf

[32] Dr. Gács Iván: Energetikai Gazdaságtan, Villamosenergia-termelés költségei
 http://www.energia.bme.hu/docs/notes/energ/Energetikai%20gazdasagtan.zip

* TEBA – Tesla Engine Builders Association  http://www.teslaengine.org/main.html
5464 N.Port Washington Road, Suite 293. Milwaukee, Wisconsin 53217



9. Fejezet: Irodalomjegyzék

PHD értekezés: Kapcsolt energiatermelés tárcsás turbinával 105

A tézisekhez kapcsolódó saját publikációk:

[S01] Ferenc Lezsovits, Dr. Antal Penninger, Dr. Attila Meggyes:
Mini Cogeneration system from pressure reduction
Heat Engines and Environmental Protection Conference Tata, Hungary
1997. 05.25.-28. Proceedings p.74.-85.

[S02] Ferenc Lezsovits, Dr. Antal Penninger: Utilization of saturated steam as expansion
medium for power generation Gépészet ‘98 Conference Budapest,
Hungary 1998. 05.28.-29. Proceedings p.687.-691.

[S03] Lezsovits Ferenc, Dr. PenningerAntal: Kapcsolt villamosenenergia termelés
gőznyomáscsökkentésből nyert energiával
Energiagazdálkodás folyóirat Budapest, XXXIX. 1998.10. p.444.-447.

[S04] Lezsovits Ferenc: Kisteljesítményű, biomassza alapú kapcsolt hő- és villamosenergia
termelés alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Energiagazdálkodás folyóirat Budapest, XL. 1999.11. p.29.-35.

[S05] Ferenc Lezsovits: Particular calculations connecting to turbine operation in
Microsoft Excel Visual Basic, Microcad’2000 Conference Miskolc,
Hungary 2000.02.23.-24.    Proceedings p.81.-86.

[S06] Dr. Botond Czinkóczky, Ferenc Lezsovits: Parameter Control Calculations of
Heavy-Duty Gas-Turbines Based on Measured Operation Parameters
Heat Engines and Environmental Protection Conference Balatonfüred, Hungary
 2003. 05.26.-28. Proceedings p.181.-192.

[S07] Dr. Czinkóczky Botond, Lezsovits Ferenc: Korszerű gázturbinák mért paraméterekből
meghatározott jellemzői
Magyar Energetika folyóirat Budapest, XI.5. 2003.október. p.7.-12.

[S08] Ferenc Lezsovits: Decentralized energy supply possibilities based on biomass
Periodica Polytechnica (Budapest) SER. Mech. Eng.
Vol. 47. No.2. pp. 151.-168. (2003)

[S09] Ferenc Lezsovits, Dr. Antal Penninger: Modelling the Energy Transformation Process
of Multiple Disk Type Turbines Gépészet 2004. Conference Budapest, Hungary
 2004. 05.27.-28. Proceedings p.242.-246.

[S10] Dr. Botond Czinkóczky, Ferenc Lezsovits: Typical Deterioration Cases
of Turbine Blades Heat Engines and Environmental Protection Conference
Balatonfüred, Hungary 2005. 05.23.-25. Proceedings p.101.-106.

[S11] Dr. Antal Penninger, Dr. Ákos Bereczky, Dr. Gyula Gróf, Sándor Könczöl, Ferenc
Lezsovits, Krisztián Sztankó: Utilisation of Gasification-Gas in Gas Turbine
Generated from Biomass, Heat Engines and Environmental Protection Conference
Balatonfüred, Hungary 2005. 05.23.-25. Proceedings p.183.-188.

[S12] Dr. Antal Penninger, Dr. Attila Meggyes, Dr. Ákos Bereczky, Dr. Gyula Gróf,
Sándor Könczöl, Ferenc Lezsovits, Krisztián Sztankó, Viktória, Barbara Kovács:
Utilization of Gas Mixtures Having High Inert Content Generated from Biomass in
Gas-Engine and in Gasturbine, VDI Berichte Nr.: 1888 22. Deutscher Flammentag –
Verbrennung und Feuerungen Braunschweig 21.-22.09.2005. p. 267.-272.

[13] Dr. Czinkóczky Botond, Lezsovits Ferenc: Turbinalapátok tipikus tönkremenetelei
Magyar Energetika folyóirat Budapest, XIV. évfolyam 2006./3. p.3.-6.

Megjelenés alatt:
[S14] Lezsovits Ferenc: Belsőégésű motorra alapozott blokkfűtőművek alkalmazási körének

bővítése és a villamosenergia termelés hatásfokának javitása
Energiagazdálkodás folyóirat Budapest



MELLÉKLETEK

• A vizsgált turbinák konstrukciós adatai

• Az elemző program fő- és részletszámításokat

végző munkalapjai



1-es   Turbina konstrukciós adatai (kísérleti berendezés)
(Értelmezéseket lásd a vonatkozó oldalakon)

Fúvóka adatai:
Fúvóka keresztmetszet: Af = 288 mm2

Fúvóka szöge: αf = 20 fok
Fúvóka szélessége: Sz = 160 mm
Fúvóka magassága: H = 1.8 mm
A fúvókakilépés eltérése: ∆s= 10 mm
a középvonaltól

Forgórész adatai:
A ház belső átmérője: Dhb= 300 mm
Frogórész tárcsa külső átmérője: Dtk= 298.5 mm
Frogórész tárcsa belső átmérője: Dtb= 100 mm
Tengely külső átmérője: Dte= 110 mm

Tárcsaszám: nt = 200 db
Lemezközi rés: h = 0.4 mm
Érdesség: ks= 0.04 mm
Tengely energiaátalakitási
hatásfok:    ηt = 50 %
Kilépési veszteségtényező: ζki= 1
Kilépő áraml. keresztm. Aki= 3900 mm2

Közeg kilépés: 2 oldali
Távtartóelemek adatai: I. II. III. IV. V.
Pozicióátmérő [mm]:  Dtt1 = 230 144
Távtartóátmérő [mm]: dtt1[mm]: 8 8
Távtartószám [db]: ntt1[db]: 6 6

Labirinttömitések adatai: I. II.
A tömités átmérője: D = 120 106 mm
A sugárirányú résméret: δ = 0.1 0.1 mm
A fojtólemezek osztása: s = 5 4 mm
Fokozatszám: z = 8 32 db
Szűkitési tényező: µr = 0.8 0.8

Végtárcsa és a ház közötti rés: δs = 1 mm

Veszteségek:
A turbinaház hővesztesége: Qv = 500 W

Csapágysurlódási veszteség: Pcsv = 322 W

Adatfeltöltés



       2-es Turbina konstrukciós adatai
(Értelmezéseket lásd a vonatkozó oldalakon)

Fúvóka adatai:
Fúvóka keresztmetszet: Af = 960 mm2

Fúvóka szöge: αf = 21 fok
Fúvóka szélessége: Sz = 80 mm
Fúvóka magassága: H = 12 mm
A fúvókakilépés eltérése: ∆s= 36.8 mm
a középvonaltól

Forgórész adatai:
A ház belső átmérője: Dhb= 704 mm
Frogórész tárcsa külső átmérője: Dtk= 700 mm
Frogórész tárcsa belső átmérője: Dtb= 240 mm
Tengely külső átmérője: Dte= 256 mm

Tárcsaszám: nt = 80 db
Lemezközi rés: h = 0.5 mm
Érdesség: ks= 0.05 mm
Tengely energiaátalakitási
hatásfok:    ηt = 50 %
Kilépési veszteségtényező: ζki= 1
Kilépő áraml. keresztm. Aki= 31400 mm2

Közeg kilépés: 1 oldali
Távtartóelemek adatai: I. II. III. IV. V.
Pozicióátmérő [mm]:  Dtt1 = 564 436 308
Távtartóátmérő [mm]: dtt1[mm]: 5 5 5
Távtartószám [db]: ntt1[db]: 6 6 6

Labirinttömitések adatai: I. II.
A tömités átmérője: D = 292 196 mm
A sugárirányú résméret: δ = 0.1 0.1 mm
A fojtólemezek osztása: s = 4 4 mm
Fokozatszám: z = 6 32 db
Szűkitési tényező: µr = 0.8 0.8

Végtárcsa és a ház közötti rés: δs = 1.2 mm

Veszteségek:
A turbinaház hővesztesége: Qv = 700 W

Csapágysurlódási veszteség: Pcsv = 500 W

Adatfeltöltés



       3-as  Turbina konstrukciós adatai
(Értelmezéseket lásd a vonatkozó oldalakon)

Fúvóka adatai:
Fúvóka keresztmetszet: Af = 2560 mm2

Fúvóka szöge: αf = 21 fok
Fúvóka szélessége: Sz = 160 mm
Fúvóka magassága: H = 16 mm
A fúvókakilépés eltérése: ∆s= 70 mm
a középvonaltól

Forgórész adatai:
A ház belső átmérője: Dhb= 1504 mm
Frogórész tárcsa külső átmérője: Dtk= 1500 mm
Frogórész tárcsa belső átmérője: Dtb= 340 mm
Tengely külső átmérője: Dte= 380 mm

Tárcsaszám: nt = 160 db
Lemezközi rés: h = 0.5 mm
Érdesség: ks= 0.04 mm
Tengely energiaátalakitási
hatásfok:    ηt = 50 %
Kilépési veszteségtényező: ζki= 1
Kilépő áraml. keresztm. Aki= 64000 mm2

Közeg kilépés: 1 oldali
Távtartóelemek adatai: I. II. III. IV. V.
Pozicióátmérő [mm]:  Dtt1 = 1200 900 600
Távtartóátmérő [mm]: dtt1[mm]: 6 6 6
Távtartószám [db]: ntt1[db]: 12 12 12

Labirinttömitések adatai: I. II.
A tömités átmérője: D = 450 300 mm
A sugárirányú résméret: δ = 0.1 0.1 mm
A fojtólemezek osztása: s = 4 4 mm
Fokozatszám: z = 6 32 db
Szűkitési tényező: µr = 0.8 0.8

Végtárcsa és a ház közötti rés: δs = 1.2 mm

Veszteségek:
A turbinaház hővesztesége: Qv = 1000 W

Csapágysurlódási veszteség: Pcsv = 700 W

Adatfeltöltés



TÁRCSÁS TURBINA SZÁMITÁS

Üzemviteli adatok:
Rendszer belépő nyomás: P0 = 13 bar
Rendszer belépő hőmérséklet: t0 = 192 C
Turbina belépő nyomás: P1 = 12 bar

Kilépő nyomás: P2 = 6.00

bar

Fordulatszám: n = 12000 /min

Eredmények:
Belépő tömegáram: m1 = 1820.4 kg/h

Forgórészen áthaladó tömegáram: mw = 1796.68 kg/h

Belső labirintveszteség: mLi= 23.7198 kg/h

Külső labirintveszteség: mL = 65.0944 kg/h

Kilépő tömegáram: m2 = 1755.3 kg/h

Kilépő közeg hőmérséklet: t2 = 158.815 C

Kilépő közeg gőztartalma: x2 = 99.2254 %
Turbina belső nyomatéka: Mb = 18.6395 Nm
Turbina belső teljesitménye: Pb = 23.4231 kW
Turbinanyomaték a tengelyen: Mt = 18.3804 Nm
Turbina tengelyteljesitménye: Pt = 23.0975 kW

Turbina belső hatásfoka: ηb = 35.9692 %

Turbinahatásfok: ηt = 35.007 %

Rendszerhatásfok: ηr = 31.4719 %

Nyomásviszony: ε = 0.5

Számitás



Nyomásszám: ψ = 5.591678

Mennyiségi tényező: ϕ = 3.17E-05

Teljesítményszám: λ = 0.000177

Fajlagos érdesség: e = 0.1

Fajlagos lemezközi rés: r = 0.00134

Átmérőtényező: δ = 272.9776

Fordulatszám tényező: σ = 0.001549

Fajlagos felületkihasználtság:: f = 0.292261
Nyomásesések:

Szabályozó szelep fojtás: 14.2857 %
Fúvóka: 84.4450 %
Forgórészben:
Gyorsítási veszteség: 0.0317 %
Kilépési veszteség: 1.2363 %

Veszteséges gőztömegáramok:
Belső résveszteség: 1.3030 %
Külső labirintveszteség: 3.5758 %

Mechanikai teljesítmény veszteségek:
Tárcsasurlódási veszteség: 0.0156 %
Csapágysurlódási veszteség: 1.3941 %

Sebességek:
Tárcsabelépő kerületi sebesség: 187.553 m/s
Tárcsakilépő kerületi sebesség: 62.8319 m/s
Kritikus sebesség: 471.539 m/s

Tárcsabelépő sebesség
nagysága
: 492.045 m/s
iránya: 15.2175 fok

Tárcsabelépő relatív seb.
nagysága
: 314.939 m/s
iránya: 24.2106 fok

Tárcsakilépő relatív seb.
nagysága
: 9.83227 m/s
iránya: 60.2576 fok

Tárcsakilépő sebesség:
nagysága
: 68.2457 m/s
iránya: 7.18608 fok



Turbinahatásfok
fojtásos belépő szabályozással

Bemenő adatok:
Közegjellemzők:

Belépő nyomás: P0 = 13 bar
Belépő hőmérséklet: t0 = 192 C
Szab. utáni nyomás: P1 = 12 bar
Kilépő nyomás: P2 = 6 bar
Entalpia csökkenés: ∆h = 45.6773 kJ/kg

Számitási eredmények:
Közegjellemzők:

Belépő: entalpia: túlhevitett gõz
h0 = h1

= 2786.5 kJ/kg
entropia s0 = 6.49356 kJ/kgK

Belépéstől izentropikus végentalpia: h02iz = 2641.36 kJ/kg
véghőmérséklet: t02iz = 158.815 C
véggőztartalom: x02iz = 0.94533

Szabályozó utáni hőmérséklet: t1 = 189.362 C
entropia: s1 = 6.52749 kJ/kgK

Szab. után izentropikus végentalpia: h12iz = 2656.01 kJ/kg
véghőmérséklet: t12iz = 158.815 C
véggőztartalom: x12iz = 0.95236

Kilépő hőmérséklet: t2 = 158.815 C
gőztartalom: x2 = 0.99304
entropia: s2 = 6.72381 kJ/kgK
entalpia: h2 = 2740.82 kJ/kg

Hatásfokok:

Rendszerhatásfok szabályozóval együtt: ηr = 31.4719 %
Turbinahatásfok szabályozó nélkül: ηt = 35.007 %

Számitás



Fúvóka számitása

Bemenő adatok:
Fúvóka keresztmetszet és szög:

Af = 0.00029 m2

αf = 20 fok
Fúvóka szélesség és magasság::

Sz = 0.16 m
H = 0.0018 m

Közegjellemzők:

Belépő nyomás: Pbe = 12 bar
Belépő hőmérséklet: tbe = 189.36 C
Kilépő nyomás: Pki = 6.088847 bar

Számitási eredmények:

Belépő állapot: tulhevitett ts = 187.92439 C
Belépő fajtérfogat:            vbe = 0.1639 m3/kg
Nyomásviszony:                   ε = 0.5074
Kritikus nyomásviszony:   εkr = 0.5385
Kritikus nyomás            :     pkr = 6.4623 bar
Kritikus hőmérséklet:         tkr = 127.80 C túltelitett gõz ts = 161.73541 C
Kritikus fajtérfogat:           vkr = 0.2632 m3/kg
Hangsebesség:                    ckr = 471.54 m/s
Kilépő sebesség:                cki = 492.04 m/s
Eltérés a fúvókairánytól:     δ = 0.06 fok
Gőztömegáram:                  mg = 0.5057 kg/s

1820 kg/h
Kilépő hőmérséklet:           tki = 122.33 C túltelitett gõz ts = 159.38952 C
Kilépő fajtérfogat:             vki = 0.2754 m3/kg
Kilépő entalpia:                  hki = 2665 kJ/kg
Egyensúlyi gőztartalom:    xki = 0.9551 kg/kg

Reynolds szám: Re = 490486

Szükitési tényező: µ = 0.98
Energiaveszteségtény.: ζ = 0.02

Számitás



Tárcsabelépés számitása

Bemenő adatok:

A fúvókából kilépő közeg:
sebesség: c = 492.045 m/s
nyomás: p= 6.08885 bar
hőmérs.: t= 122.333 C
iránya: α1= 20.0599 fok

0.350 rad
A ház belső sugara:

rb= 0.15 m
A tárcsa külső sugara:

rt= 0.14925 m
A fúvókakilépés eltérése a középvonaltól:

∆s= 0.01 m
Fordulatszám:

n= 200 1/s

Számitási eredmények:
A középvonaltól való eltérésből adódó szögeltérés: γ1= 0.067 rad

3.823 fok
A ház és a tárcsa átmérőkülönbségéből adódó szögeltérés: γ2= 0.018 rad

1.020 fok
Az összes szögeltérés: γ = 0.085 rad

4.842 fok
Az abszolút sebesség tárcsába való belépésének szöge: α2= 0.266 rad

15.218 fok

A kerületi sebesség a tárcsa belépésénél: u = 187.55 m/s

A tárcsába belépő relativ sebesség nagysága: w = 314.94 m/s
iránya: β = 0.423 rad

24.211 fok

Számitás



Forgórész számitása

Bemenő adatok:
Belépő relativ sebesség:
  nagysága      w = 314.94 m/s
  iránya:          β = 0.423 rad
Fordulatszám:  n = 200 1/s
Tárcsaszám:   nt = 200 db
Lemezközi rés h = 0.4 mm
Külső átmérő:  Dk = 0.2985 m
Tengelyátmérő Dt = 0.11 m
Belső átmérő:  Db = 0.1 m
Érdesség:       ∆h= 0.04 mm
Távtartóelemek adatai:
Pozicióátmérő: Dtt1= 0.23 m
Távtartóátmérő: dtt1= 0.008 m
Távtartószám:  ntt1= 6 db
Pozicióátmérő: Dtt2= 0.144 m
Távtartóátmérő: dtt2= 0.008 m
Távtartószám:  ntt2= 6 db
Pozicióátmérő: Dtt3= 0 m
Távtartóátmérő: dtt3= 0 m
Távtartószám:  ntt3= db
Pozicióátmérő: Dtt4= 0 m
Távtartóátmérő: dtt4= 0 m
Távtartószám:  ntt4= db
Pozicióátmérő: Dtt5= 0 m

Távtartóátmérő: dtt5= 0 m
Felosztás
minimum: 100 gyűrűre

Távtartószám:  ntt5= db
Közegjellemzők:
Tömegáram: mk = 0.49908 kg/s
Belépő nyomás: Pbe = 6.08885 bar
Belépő hőmérséklet: tbe = 122.333 C
egyensulyi gőztart.: xbe = 95.5136 %
Számitási eredmények:
Teljesitmény: Pb = 23347 W
Nyomaték: Mb = 18.5786 Nm
Nyomásveszteség: ∆pt = 222.233 Pa
Kilépő nyomás: Pki = 6.08662 bar
Kilépő hőmérséklet: tki = 116.176 C
Kilépő gőztartalom: xki = 94.7135 %
Kilépő relativ sebesség    w = 9.83 m/s Belépő sebesség: 301.0443 m/s

  iránya:             β = 1.052 rad Bel. Reynolds szám: 71483.04
60.26 fok Belépési veszt.tény.: 0.086293

Hatásos felület: Fh = 7.26289 m2 Összes felület: Fö = 24.8507 m2

Számitás



Határréteg jellemzőinek számitása

Bemenő adatok:
Lemezközi rés:                h = 0.4 mm = 0.0004 m
Érdesség:                     ks = 0.04 mm = 0.00004 m
Áramlási irányú méret    x = 0.00332 m
Közeg relativ sebessége  w = 8.84904 m/s

Közeg nyomása: pk = 6.08662 bar
   hömérséklete: tk = 116.174 C

Számitási eredmények:
A
közeg fajtérfogata: vk = 0.2691 m3/kg

dinamikai viszkozitása: µk = 1.254E-05 Pa.s
kinematikai viszkozitása: νk = 3.375E-06 m2/s

Mivel w.∆h/ν= 105 > 100
       a felület hidraulikailag érdes

Az egyenértékű hidraulikai átmérővel számitott Reynolds
szám:

Reh = 2098

Az áramlási irányba eső mérettel számitott Reynolds szám:
Rex = 8697

A turbulens határréteg vastagsága:
δh = 0.000200003 m   = 0.2000029 mm

az áramlás kialakult fázisban van
A turbulens kiszoritási vastagság:

δki = 4.96066E-05 m   = 0.0496066 mm

A surlódási ellenállástényező:: ce = 0.0118195

Fali csusztatófeszültség: τr = 1.7193654 Pa

A viszkózus alapréteg vastagsága: yv = 4.961E-05 m
    = 4.961E-02 mm

A surlódási ellenállás tényező: λ = 0.047278

Számitás



   Tárcsatávtartó ellenállásának számitása

Bemenő adatok:

A távtartóelem átmérője: d = 0.008 M
   elhelyezkedési sugara: r = 0.23 M
   száma egy tárcsán       ntt = 6 db
Lemezközi rés:                h = 0.0004 M
Tárcsarész külső sugara Rk= 0.231 M
Tárcsarész belső sugara Rb= 0.229 M
Tárcsák száma:               ntcs = 200 Db
Közeg relativ sebessége  w = 75.93 m/s
Szöge tang. Irányhoz       β= 24.2075 Fok

0.423 Rad
Fordulatszám: n = 200 1/s
Közeg nyomása: pk = 6.08662 bar

   hömérséklete: tk = 121.3 C
Kiszorítási
vastagság: δki = 5E-05 M
Számitási eredmények:
A közeg fajtérfogata: vk = 0.3112 m3/kg

dinamikai viszkozitása: µk = 1.4345E-05 Pa.s
kinematikai
viszkozitása: νk = 4.46E-06 m2/s

Sugárirányú osztás: δr = 0.00200 m

Áramlási irányba eső méret: δx = 0.00488 m

Tangenciális osztás: δt = 0.00445 m
Érintett felületrész: A = 8.90E-06 m2

Az áramlás útjába eső átlagos távtartószám:              na = 0.018470213 db

A távtartó átmérőhöz tartozó Reynold szám:              Red = 1.36E+05

Az ellenállástényező a diagram alapján:                     ce = 1.2

Áramlási irányú erőhatás:      Fe = 0.000494023 N

Csusztatófeszültség növekmény:                                τe = 27.76 Pa
Ellenállástényező növekmény:                                    λe = 0.011988737

Számitás



A keletkező nyomaték: M = 0.0207 Nm
Teljesitmény növekmény: P = 26 W

Forgórészből való kilépés számitása

Bemenő adatok:

Tárcsa belső átmérő:      Db = 0.1

m

Kilépő áraml. keresztm.: Aki= 3.90E-03 m2

Közeg kilépés: 2 oldali
Fordulatszám:                 n = 200 1/s
Tömegáram:                   mk = 0.49908 kg/s
Kilépő relativ sebesség:  w = 9.83227 m/s
                        iránya:    β = 1.05169 rad

60.26 fok
Forgórészből kilépő közeg jellemzői:
nyomás: Pki = 6.09 bar
hőmérséklet: tki = 116 C
egyensúlyi
gőztart: xki = 94.7 %
Kilépési veszteségtény.: ξki= 1
A tengely energiaátalakitási hatásfoka:

   ηt = 50 %

Számitási eredmények:
A belépő közeg fajtérfogata: vk = 0.2692 m3/kg
A belépő közeg entalpiája: hk = 2646 kJ/kg
Kerületi sebesség: u = 62.83185 m/s
Sebességkomponensek: radiális: wr = cr = 8.537008 m/s

relativ tangenciális: wt = 4.877807 m/s
abszolút tangenciális:    ct = 67.70966 m/s

Abszolút
sebesség: nagysága: c = 68.25 m/s

iránya: α = 0.125421 rad
Fajlagos teljesítmény: ∆l = 153.2408 m2/s2

Teljesítmény: ∆P = 76 W
Nyomaték: ∆Μ = 0.0609 Nm
Forgórészből kilépés nyomásvesztesége: ∆pki = 8652 Pa
Tengelyből kilépő sebesség: ctki = 17.22 m/s
Gyorsítási nyomásveszteség: ∆ptki = 2.19 Pa
A tengelyből kilépő közeg jellemzői:

nyomás: Ptki = 6.00 bar
hőmérséklet: ttki = 158.82 C
gőztartalom: xtki = 94.84 %
entalpia: htki = 2648 kJ/kg

Számítás





  Tárcsasurlódási veszteség számitása

Bemenő adatok:

A tárcsa külsö sugara:  Rt= 0.14925 m

Tárcsa és ház közötti rés: s= 1 mm
0.001 m

Fordulatszám:                n = 200 1/s

Közeg nyomása és hömérséklete:
Pk = 6.08882655 bar
tk = 122.3325085 C

Számitási eredmények:
A közeg fajtérfogata: vk = 0.2754 m3/kg

dinamikai
viszkozitása: µk = 1.28E-05 Pa.s

kinematikai viszkozitása: νk = 3.52E-06 m2/s

A tárcsa szélén a kerületi sebesség: ut = 187.55 m/s

a Reynold szám: Reu = 7.94E+06

A surlódási tényező: ks = 6.32E-04

A surlódási teljesitmény: Ps = 3.59 W

Számitás



   Labirintveszteség számitása

Bemenő adatok:

A tömités átmérője:
D = 0.106 m

A sugárirányú résméret:
δ = 0.0001 m

A fojtólemezek osztása:
s = 0.004 m

Fokozatszám:
z = 32 db

Szűkitési
tényező:

µr = 0.8

A munkaközeg tömités előtti
nyomása: pe = 6 bar

hőmérséklete: te = 158.81 C
A munkaközeg tömités utáni
nyomása: pu = 1 bar

Számitási eredmények:

A munkaközeg tömités előtti fajtérfogata: ve = 0.315 m3/kg

Az átömlési keresztmetszet: A r = 3.330E-05 m2

Nyomásviszony: ε = 0.167

Korrekciós tényező: k r = 1.412

Az átáramló
gőztömegáram: m g = 0.00904 kg/s

32.55 kg/h

Számitás



VIZGŐZTÁBLÁZAT

Nyomás:                 p = 6.09 bar
Hőmérséklet:           t = 159.30 C
Gőztartalom:           x = 1.00
Állapot: metastabil
Entalpia:                 h = 2755.84 kJ/kg
Entropia:                 s = 6.7521 kJ/kg K
Fajtérfogat:              v = 0.31114 m3/kg
Dinamikai viszkozitás: 1.434E-05 Ns/m2

Kinematikai
viszkozitás: 4.462E-06 m2/s
Telitési hőmérséklet:ts= 159.38 C
Állapot: túltelitett gõz
Telitett állapot
jellemzői:
Entalpia:           h' - h'' = 672.76 2755.95 kJ/kg
Entropia:           s' - s'' = 1.9362 6.7526 kJ/kg K
Fajtérfogat:      v' -  v'' = 0.00110 0.31121 m3/kg

             r = 2083.19 kJ/kg
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Összefoglalás:

A kapcsolt energiatermelés alkalmazási körének jelentős bővítése csak a kis- és
közepes teljesítményű hőellátó rendszerek bevonásával oldható meg. A tárcsás turbina egy
olyan expanziós gép, amely alkalmas lehet a kis és közepes teljesítményű rendszerekben
gazdaságos kapcsolt energiatermelés megvalósítására. Egyszerű felépítése miatt viszonylag
olcsón gyártható berendezés, így üzemeltetése alacsony teljesítményszinten is gazdaságos
lehet. A disszertáció témájául ezért a tárcsás turbina működésének, előnyeinek és
hátrányainak vizsgálatát választottam. A szakirodalom beható tanulmányozása [10]...[19],
[23], [25], [28] alapján megállapítottam, hogy nem készült olyan átfogó elemzés, amellyel a
különböző konstrukciós változtatások hatásai, illetve az üzemviteli paraméterek változásai
nyomán megváltozó üzemviszonyok követhetők lennének.

Disszertációm témájául ezért választottam a gőz munkaközeggel üzemelő energetikai
rendszerekbe való illesztésre alkalmasnak ítélt tárcsás turbina viselkedésének, előnyeinek és
hátrányainak vizsgálatát. Célom egy olyan a tárcsás turbina működését modellező számítási
módszer kidolgozása volt, amely alkalmas az ipari energetikai gőzrendszerekben előforduló
nyomáscsökkentésre alkalmazott fojtószelepek kiváltására és ennek figyelembe vételével az
energiaátalakítási folyamat modellezésére a lehetséges konstrukciós változtatások, illetve
különböző üzemviteli paraméterek esetén. A számítási módszer, illetőleg a módszer alapján
készült program felhasználásával válasz keresése a következő kérdésekre:
• Tárcsás turbina energiaátalakítási folyamatának modellezése és konstrukciójának
 a kitűzött célokra való alkalmassá tétele száraz telített, vagy túlhevített belépő gőz és
 turbulens határrétegben végbemenő energiaátadás figyelembe vételével
• A kapcsolt energiatermelési rendszerbe illeszkedő konstrukció
 különböző peremfeltételek melletti üzemének vizsgálata
• Optimális működési paraméterek meghatározása
• Konstrukciós méretváltoztatások hatásainak vizsgálata
• Adott peremfeltételekre optimális méretek meghatározása
• Járulékos veszteségek figyelembe vétele és nagyságrendjének meghatározása
• A berendezéssel elérhető előnyök vizsgálata, a kapcsolt energia-termelésre való
 alkalmazás gazdaságossági kérdéseinek elemzése.
• Kísérleti berendezésen végzett mérések eredményeinek összehasonlítása a szimulációs
 program által szolgáltatott eredményekkel.
Számítási modellem és ez alapján készített programom alkalmazásával választ kaptam a
feltett kérdésekre. A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a berendezés hatásfoka nem
mondható magasnak. Ez a hatásfok érték a turbina felépítéséből és működésmódjából
következik, tovább lényegesen nem növelhető. Egy adott berendezés azonban széles
paraméter tartományban üzemeltethető konstrukciós változtatás nélkül, fúvóka keresztmetszet
változtatásával illeszthető az aktuális tömegáram igényekhez. A tárcsás turbina alkalmas
száraz telített gőzzel való üzemeltetésre is. A viszonylag alacsony hatásfok miatt a kilépő
közeg egyensúlyi gőztartalma még ilyenkor sem magas. Az esetlegesen megjelenő
nedvességcseppek kismértékben rontják ugyan a berendezés hatásfokát, de sem rövid távú,
sem hosszú távú eróziós károkat nem okoznak a tárcsákkal való párhuzamos áramlás miatt.
Figyelembe véve a konstrukciós és az üzemi viselkedési jellemzőket ez a berendezés kiválóan
alkalmas lehet kis- és közepes teljesítményű ipari és kommunális hőellátó rendszerekben
történő alkalmazásra kapcsolt energiatermelés céljából. Ily módon a kapcsolt energiatermelés
alkalmazási területe nagymértékben bővíthető.
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Summary:
Significant expansion of utilisation of co-generation may be achieved with implication

of small- and medium scale heat supply systems.
Multiple disk type turbine may be the expansion equipment which is suitable for

realisation of co-generation in small- and medium scale heat supply systems. Since the plain
construction it can be produced at reasonable price, so co-generation can be economical even
at low power rate. That is why investigation of advantages and disadvantages of multiple disk
type turbines has become the subject of my dissertation.

On the base of investigation of prior publications concerning multiple disk type
turbines [10]...[19], [23], [25], [28] may be stated that there is not available an all-
comprehensive investigation which gives answer to questions concerning construction
modifications and determination of optimal operation parameters.

The purpose of this dissertation is to build up a model and a system to follow
operation and energy transformation of these types of turbines. This method and computer
program, which I have made, has been suitable for giving answers for following questions:

• Modeling the energy conversion of multiple disk type turbines considering co-
generation applications with saturated or slightly superheated steam inlet and taking
into account that energy is transferred through turbulent boundary layer.

• Investigation of operation conditions at different boundary layer conditions in case of
cogeneration applications, determination of optimal conditions.

• Determination of optimal design parameters
• Taking into account and determination of different type of additional losses
• Comparing results of calculation method with measurement results on experimental

equipment.
With my computer program based on my model I have got answers for above mentioned

questions. The efficiency of this type of turbines not too high. It is originated from energy
transformation principals of these type of turbines, and can not be increased further
significantly. The same construction may be applied to wide range of operation parameters
without any modification. With variation of nozzle cross section it can be adjusted to different
mass flow rate demands. The turbine can be operated even with saturated steam. Because of
relative low efficiency outlet steam humidity is not too high. Condensation in the turbine can
cause small efficiency reduction, but it does not cause any short or long term damage in the
turbine because the stream flow is parallel with disk surfaces.

Considering built up and operations features of these types of turbines can be stated
that these machines may be suitable for performing economical co-generation in small- and
medium sized heat supply systems. In this way scope of co-generation method may be
expanded significantly.


