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Wstęp
Programy symulacyjne oparte na kodach numerycznej 

mechaniki płynów (CFD - ang. Computational Fluid Dyna-
mice) są przydatnym narzędziem wykorzystywanym pod-
czas konstruowania urządzeń. CFD jest to obliczeniowa 
mechanika płynów wykorzystująca metody numeryczne 
do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. Korzy-
ści, jakie płyną z zastosowania numerycznej mechaniki 
płynów, to między innymi obniżenie kosztów wdrażania 
nowych produktów, skrócenie czasu projektowania. 

Przeprowadzenie wstępnych badań symulacyjnych 
pracy urządzenia już w początkowym etapie jego projek-
towania w dużym stopniu upraszcza i ogranicza zakres 
niezbędnych działań projektowych, pozwala również na 
szczegółową analizę jego działania. Należy jednak pa-
miętać, że wyniki modelowania komputerowego powinny 
być zawsze weryfi kowane w oparciu o dane pochodzące 
z realnego eksperymentu. Dopiero ich zgodność z wy-
nikami badań doświadczalnych jest wyznacznikiem po-
prawności stosowanej metody. 

Do obliczeń CFD (Computational Fluid Dynamics) 
w prezentowanej pracy wykorzystano program Solid-
Works wraz z wbudowaną aplikacją FlowSimulation, 
która w wielce przyjazny sposób umożliwiła przeprowa-
dzenie symulacji przepływu dowolnego medium. Istnieje 
również kreator przepływu FloXpress, który także po-
zwala na przeprowadzenie szybkiej symulacji przepływu 
wody lub powietrza przez model. 

Jednakże w przypadku bardziej skompilowanej symu-
lacji gdzie należy wprowadzić więcej danych takich jak 
zmiana właściwości fi zycznych cieczy, spadki ciśnień, na-
tężenie przepływu itp. należy skorzystać z FlowSimulation. 

1. Zakres prowadzonych badań układu NO
Badania symulacyjne przeprowadzono w dwóch 

etapach:
  badania symulacyjne w programie FloXpress:

 – opracowanie modeli bryłowych części i podzespołów;
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 – zamknięcie modelu lub jego części, w celu określenia 
przestrzeni która podlega badaniom; 

 – wybór medium;
 – określenie ciśnienia na wlocie do układu, objętościo-
wego natężenie przepływu lub opcjonalnie masowe-
go natężenia przepływu oraz wybrać ścianę wlotową 
do układu;

 – analogicznie należy wprowadzić parametry wylotu 
oleju napędowego z układu NO;

 – przeprowadzenie obliczeń numerycznych przepływu;
  badania numeryczne z użyciem aplikacji FlowSimulation:

 – zdefi niowanie parametrów przepływu (typ przepływu 
– turbulentny czy laminarny, rodzaj medium, dodatko-
we warunki takie jak wymiana ciepła, grawitacja czy 
kawitacja itp.);

 – przeprowadzenie obliczeń numerycznych;
 – wygenerowanie raportu w formacie MS WORD, w któ-
rym zostaną zapisane szczegółowe wyniki symulacji 
komputerowej.

Taka kolejność przeprowadzenia badań pozwala na 
dokładniejsze zdefi niowanie warunków brzegowych w ba-
daniach symulacyjnych z programem FlowSimulation na 
podstawie wyników badań przeprowadzonych z wykorzy-
staniem aplikacji z FloXpress. Modelowanie i badania sy-
mulacyjne przeprowadzono dla podzespołów układu NO 
pokazanych na rys. 1.

W ramach pracy wykonano modelowanie numerycz-
ne CFD przepływu osiowego oleju napędowego przez 
kompletną głowicę tankującą [1]. Analizowano charakter 
zmian parametrów opisujących przepływ oleju napędo-
wego, a wyniki ilościowe uzyskane metodą symulacji nu-
merycznych pokazano na wykresach. 

2. Symulacja przepływu oleju w układzie NO
W badaniach symulacyjnych przyjęto wymuszony prze-

pływ oleju napędowego ze stałą prędkością na wejściu do 
głównej głowicy tankującej, a wypływ z głowicy następuje 
do otoczenia. W przypadku przepływów wewnętrznych, 
ważnym warunkiem do przeprowadzenia symulacji jest to, 
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Rys. 1. Model bryłowy ramienia układu NO, gdzie: a) widok złożenia ramienia, b) sucho złącze, c) główna głowica tan-
kująca [1]

żeby układ był zamknięty, nawet w przypadku kiedy jest on 
normalnie otwarty. Należy utworzyć ścianki zamykające 
układ oraz zdefi niować odpowiednie warunki brzegowe. 
Aby utworzyć przestrzeń do analizy CFD, wstawiono na 
wejściu i wyjściu głowicy elementy pomocnicze w postaci 
walców dopasowanych do średnicy króćców wlotu i wylo-
tu, które pokazano na rys. 2. 

Na rys. 3 pokazano przestrzeń do analizy CFD, ozna-
czoną kolorem niebieskim. Na podstawie obliczeń nume-
rycznych w aplikacji FloXpress wyliczono objętość głów-
nej głowicy tankującej, która wynosi Vg = 0,32 m3.

Badania przepływu z wykorzystaniem aplikacji Flo-
Xpress przeprowadzono dla następujących danych:
 – prędkość przepływu na wlocie i wylocie Q=0,002 m3/s 

(2 litry/s),
 – temperatura symulacji na wlocie i wylocie T=293,2 K 

(20°C).
 – ciśnienie wylotowe p = 101325 Pa (1013,25 hPa – śred-

nie ciśnienie atmosferyczne).
Do badań symulacyjnych wybrano olej napędowy 

o gęstości ξ=840kg/m3, cieple spalania Cs=45,40 MJ/kg
i lepkości dynamicznej Ld=8,00 MPa.s. 

Obliczenia numeryczne przepływu oleju napędowego, 
z użyciem aplikacji FlowSimulation po jej uruchomieniu, 
są przeprowadzane automatycznie. Istotne znaczenie 
w analizie ma grafi czne przedstawienie wyników. Na 
rys. 4 pokazano postać linii prądu z naniesionymi kolo-
rami zależnymi od prędkości cieczy. Uzyskane wyniki 
obrazują jak zmienia się prędkość przepływu medium 

Rys. 2. Model głowicy tankującej do utworzenia analizy CFD

Rys. 3. Przestrzeń do analizy CFD
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wzdłuż linii prądu. Największe zawirowania prędko-
ści zaobserwowano przy przepływie oleju napędowego 
przez zawór znajdujący się w suchozłączu oraz na wy-
locie z głowicy tankującej. W analizowanym przykładzie 
wyznaczono maksymalną prędkość przepływu, która 
wynosi υmin=2,235 m/s, natomiast minimalna prędkość 
υmax=2,235 m/s. 

Na rys. 5 pokazano kształtowanie się zmian ciśnienia, 
gęstości, lepkości dynamicznej oraz temperatury prze-
pływającego medium przez króciec podłączony do słupa 
podporowego układu NO funkcji odległości strumienia od 
ścianek wewnętrznych otworu wylotowego króćca o śred-

Rys. 4. Linia prądu przepływu oleju napędowego przez układ kompletnej głowicy tankującej

nicy 350 mm. Na podstawie wyników można stwierdzić, 
że w przekroju poprzecznym nie obserwuje się istotnych 
zmian temperatury, gęstości oraz lepkości oleju napędowe-
go, natomiast zmniejsza się jego ciśnienie, które jest naj-
niższe przy ściankach natomiast najwyższa jego wartość 
występuje w środku przekroju poprzecznego przepływu.

Z kolei na rys. 6 pokazano różne postacie linii prądu z na-
niesionymi kolorami ilustrującymi rozkład ciśnień, tempera-
tur, gęstości oraz prędkości wzdłuż dróg przepływowych 
oleju napędowego przepływającego przez suchozłącze. Na 
rysunku można zaobserwować lokalne zawirowania. Naj-
większe zmiany prędkości oraz ciśnienia występują przy 

 
Rys. 5. Wyniki obliczeń numerycznych , gdzie: a) ciśnienie p = f(rd), b) temperatura oleju T = f(rd), c) gęstość medium ξ= f(rd), 
d) lepkość Ld = f(rd).
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Rys. 6. Linie prądu dla przepływu oleju napędowego w suchozłączu, gdzie: a) mapa ciśnień, b) mapa temperatur, 
c) mapa gęstości, d) mapa prędkości

przepływie cieczy w części wylotowej suchozłącza. Zmia-
ny prędkości przepływu zmieniają się od 0 do 5,26 m/s2,
ciśnienie cieczy wynosi p = 0,1-0,4 MPa. Nie zaobserwo-
wano zmian gęstości (ξ = const=997,6 kg/m3)  oraz tem-
peratury (T = const = 293,2°K) przepływającego medium. 

Podsumowanie
Przeprowadzone badania symulacyjne pozwoliły na 

określenie wpływu konstrukcji urządzenia i parametrów 
zasilania na kształtowanie się zmian prędkości przepły-
wu, gęstości, temperatury oraz lepkości dynamicznej 
w układzie NO. 

Na podstawie wyników obliczeń numerycznych znale-
ziono newralgiczne miejsca, które mają wpływ na efek-
tywność przepływu oleju napędowego. 

Największe zaburzenia przepływu w układzie NO wystę-
pują w złączu awaryjnego rozłączania oraz w suchozłączu.

Badania symulacyjne przeprowadzono z wykorzy-
staniem aplikacji FloXpress oraz FlowSimulation. Prze-
prowadzenie takich badań pozwala na redukcję kosz-
tów, poprzez wyeliminowanie kosztownych badań 
doświadczalnych.
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Simulation of the fl owing diesel fuel during fi lling and emptying transport tanks

Abstract
This paper presents the fl ow simulation of oil in the system of fi lling and emptying transport tanks. Based on the 

results of the study, defi ned the infl uence of the equipment construction and parameters (pressure supply work produc-
tivity) on the changes in fl ow velocity, density, temperature and dynamic viscosity. A illustration of the simulation results 
are shown in the graphs.
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