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Numerical analysis of heat transfer in cylinder of a marine two-stroke  

engine 

 

In the paper an analysis of the heat transfer in cylinder of a long-stroke marine engine was presented. For 

this purpose CFD results of thermal and flow processes during engine cycle in combustion chamber and under 

piston were applied. They were made available to the author by the marine engine designing centre ”Wärtsilä” 

in Switzerland. A special computer program was developed for calculation of engine cycle averaged distribu-

tions of heat transfer coefficient, gas temperature and heat flux along the cylinder liner. In the paper an appro-

priate comparison between these distributions obtained by the use of CFD results and based on empirical equa-

tions of Woschni or Bulaty was presented. 

The developed calculation methods can be utilized for evaluation of maximal temperatures and their gradi-

ents, and thus thermal stresses and deformations of combustion chamber parts of an engine, in particular of the 

cylinder liner. 
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Numeryczna analiza wymiany ciepła w cylindrze dwusuwowego silnika okrętowego 
 

W artykule przedstawiono analizę procesu wymiany ciepła w cylindrze dwusuwowego silnika okrętowego o 

długim skoku tłoka. Wykorzystano obliczenia termodynamiczno-przepływowe CFD cyklu pracy silnika w doty-

czące komory spalania oraz w objętości pod tłokiem, które udostępnił ośrodek konstrukcyjny silników okręto-

wych „Wärtsilä” w Szwajcarii. Opracowano program komputerowy do wyznaczania uśrednionych w cyklu pra-

cy silnika rozkładów współczynnika przejmowania ciepła, temperatury gazu i gęstości strumienia ciepła wzdłuż 

tworzącej cylindra. W artykule przedstawiono porównanie wspomnianych rozkładów uzyskanych z użyciem obli-

czeń CFD oraz formuł empirycznych Woschniego, względnie Bulatiego. 

Opracowane metody obliczeń mogą być wykorzystane do wyznaczania maksymalnych wartości temperatur 

i ich gradientów, a w konsekwencji naprężeń termicznych i odkształceń elementów komory spalania silnika, 

a w szczególności tulei cylindrowej. 

Słowa kluczowe: silniki okrętowe, wymiana ciepła, konwekcja, obciążenia cieplne tulei cylindrowej 

 

1. Wstęp 

Procesy wymiany ciepła w silniku spalinowym 

w istotnym stopniu wpływają na jego moc efek-

tywną, sprawność ogólną, trwałość i niezawodność 

oraz emisję toksycznych związków spalin [1,2,5, 

12,13]. 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych 

wyników obliczeń numerycznych dotyczących 

wymiany ciepła między gazem i ściankami cylindra 

silnika okrętowego o długim skoku tłoka. 
 

2. Konwencjonalna analiza wymiany 

ciepła między gazem i ściankami  

cylindra 

2.1. Obiekt badań 

Obliczenia wykonano dla silnika okrętowego 

(średnica cylindra D=580 mm, skok tłoka S=2416 

mm, prędkość obrotowa n=105 obr/min) firmy 

„Wärtsilä” [11]. Był to silnik 2-suwowy o zapłonie 

samoczynnym, turbodoładowany, o przepłukaniu 

wzdłużnym, wodzikowy (rys. 1). Wtrysk paliwa 

następował w nim poprzez 3 wtryskiwacze (roz-

mieszczone co 120 na obwodzie głowicy) do silnie 

zawirowanego przepływu powietrza. W przepro-

wadzonej analizie założono, że silnik pracował przy 

pełnym obciążeniu. 
 

 

Fig. 1. Scheme of a two-stroke marine engine [11] 

Rys. 1. Schemat dwusuwowego silnika okrętowego [11] 
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2.2. Wykorzystanie wzorów empirycznych  

bazujących na teorii podobieństwa 

W modelowaniu matematycznym opisanych 

zjawisk wykorzystano m.in. kilka podanych poniżej 

równań. 

Strumień ciepła wymienianego między gazem 

i ściankami cylindra: 

ccgc ATTAqQ  )(  (1) 

gdzie:  – współczynnik przejmowania ciepła, Tg – tem-

peratura gazu, Tc – temperatura ścianek cylindra,  

Ac – powierzchnia wymiany ciepła, q – gęstość strumie-

nia ciepła. 
 

Należy zaznaczyć, że: 

 
rk    (2) 

gdzie: k – współczynnik wymiany ciepła przez konwek-

cję, r – współczynnik wymiany ciepła przez promienio-

wanie. 
 

We wstępnych analizach procesu wymiany cie-

pła między gazem i ściankami cylindra wykorzystu-

je się zwykle znane z literatury dotyczącej silników 

spalinowych wzory empiryczne bazujące na teorii 

podobieństwa [1,2,5,7,9,10,13,15]. 

Równanie Woschniego (stosowane głównie dla 

silników samochodowych) [16,17]: 
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gdzie: D[m], VS[m3] – średnica i objętość skokowa cy-

lindra, pg[bar] – ciśnienie gazu, pg0[bar] – ciśnienie 

podczas sprężania bez spalania, Tg[K] – temperatura 

gazu, cm[m/s] – średnia prędkość tłoka, p1[bar], T1[K], 

V1[m
3] – ciśnienie, temperatura, objętość na początku 

sprężania, C1[-], C2 [m/(sK)] – współczynniki zależne od 

suwu pracy i rodzaju silnika [16,17]. 

 

Równanie Bulatiego (dla silników okrętowych 

o długim skoku tłoka uwzględniające iloraz D/S) 

[3]: 

 

  45,0

5876,0

8,0

0

11

1
21

8,0

2,0

3/2

3/2

45,0

1

8,01

1

7307,0
130

g

g

gg
S

mg

k

TG

T

pp
pV

TV
CcCp

D
S

D

E














































 (4) 

 

gdzie: S[m] – skok tłoka, E[-], G[-] – stałe (np. 

E=1,4931, G=156·10-6) zdefiniowane w [3]. 

 

Wzór Eichelberga (w przeprowadzonej analizie 

wykorzystany do opisu konwekcyjnej wymiany 

ciepła w przestrzeni pod tłokiem) [4,5,13]: 
 

ggk Tpc  347,2  (5) 

gdzie: c[m/s] – prędkość tłoka, pg[bar] – ciśnienie gazu, 

Tg[K] – temperatura gazu. 

 

Współczynnik wymiany ciepła przez promie-

niowanie [1,2,4,5,13]: 
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gdzie: C0 [W/(m2K4)] – techniczna stała promieniowania 

ciała doskonale czarnego, s[-] – emisyjność cieplna 

chmury sadzy, c[-] – emisyjność cieplna ścianek cylin-

dra, sc[-] – współczynnik konfiguracji (geometrycznej), 

Tr[K] – temperatura promieniowania (głównie chmury 

sadzy), Tc[K] – temperatura ścianek cylindra. 

 

2.3. Przebiegi wielkości termodynamicznych  

w zakresie pełnego cyklu pracy silnika 

Na zaprezentowanych dalej wykresach przed-

stawiono przebiegi zmian wybranych parametrów 

fizycznych w funkcji kąta obrotu wału korbowego, 

rozpoczynając od dolnego martwego położenia 

(DMP) cyklu pracy silnika dwusuwowego (0). W 

tym przypadku koniec suwu sprężania odpowiada 

180 obrotu wału korbowego (górne martwe poło-

żenie tłoka - GMP). 

Na rysunku 2 przedstawiono zmiany ciśnienia 

gazu w cylindrze analizowanego silnika okrętowe-

go w funkcji kąta obrotu wału korbowego. Należy 

przy tym zaznaczyć, że pod tłokiem panuje rela-

tywnie niskie ciśnienie przepłukania cylindrów.  
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Fig. 2. Variation of gas pressure in cylinder versus crank 

angle: 1 – without combustion process, 2 – when combus-

tion is considered, 3 – pressure increase as a result of 

combustion 

Rys. 2. Przebieg ciśnienia gazu w cylindrze w zależności 

od kąta obrotu wału korbowego: 1 – bez procesu spala-

nia, 2 – przy uwzględnieniu spalania, 3 – przyrost ciśnie-

nia wskutek spalania 
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Z kolei na rysunku 3 przedstawiono przebiegi 

współczynników konwekcyjnej wymiany ciepła 

między gazem i ściankami cylindra w funkcji kąta 

obrotu wału korbowego. Widoczne jest porównanie 

przebiegów odpowiadających formułom 

Woschniego (wyższe wartości) i Bulatiego (niższe 

wartości). Ponadto przedstawiono szacowany prze-

bieg współczynnika wymiany ciepła przez promie-

niowanie. 
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Fig. 3. Comparison of heat transfer coefficients between 

gas gas and cylinder wall: 1 – based on Woschni equa-

tion, 2 – from Bulaty equation, 3 – as a result of radiation 

Rys. 3. Porównanie współczynników przejmowania cie-

pła między gazem i ścianką cylindra: 1 – z zależności 

Woschniego, 2 – z zależności Bulatiego, 3 – wskutek 

promieniowania 

 

2.4. Rozkład wzdłuż tworzącej cylindra 

uśrednionych wielkości termicznych 

Uśredniony (w cyklu pracy silnika dwusuwo-

wego) współczynnik konwekcyjnego przejmowania 

ciepła między gazem i ściankami cylindra wyzna-

czono w następujący sposób [4,13]: 
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gdzie:  – kąt obrotu wału korbowego 
 

Ponadto obliczono uśrednioną (w cyklu pracy 

silnika) temperaturę gazu w cylindrze: 
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Następnie wyznaczono rozkłady powyższych 

wielkości termodynamicznych w funkcji położenia 

tłoka w cylindrze silnika. Niezbędne przy tym było 

obliczenie dla całej długości tulei cylindrowej za-

kresów kątów obrotu wału korbowego, przy któ-

rych występowało konwekcyjne przejmowanie 

ciepła w przestrzeniach nad i pod tłokiem (rys. 4). 

Na rysunku 5 przedstawiono trzy rozkłady 

uśrednionych współczynników m_i (i=1,2,3) 

przejmowania ciepła w funkcji położenia tłoka w 

cylindrze silnika okrętowego o długim skoku tłoka. 

 

Crank angle ranges of convective heat transfer 

0

60

120

180

240

300

360

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

z-coordinate of cylinder liner [mm]

C
ra

n
k

 a
n

g
le

 r
a

n
g

e
 [

 °
 ]

1

2

 

Fig. 4. Crank angle ranges of convective heat transfer:  

1 – over piston, 2 – under piston 

Rys. 4. Zakresy kątów obrotu wału korbowego, przy 

których występowało konwekcyjne przejmowanie ciepła:  

1 - nad tłokiem, 2 – pod tłokiem 
 

Rozkład 1 dotyczy współczynnika m1 wyzna-

czonego w oparciu o wzór Bulatiego [3] dla prze-

strzeni nad tłokiem, a rozkład 2 współczynnika m2 

obliczanego w oparciu o wzór Eichelberga [4,13] 

dla przestrzeni pod tłokiem. Ostatecznie uzyskiwa-

ny jest rozkład współczynnika m3 przejmowania 

ciepła obowiązujący w przestrzeni całego cylindra. 

Ze zrozumiałych względów m1 przyjmuje wysokie 

wartości (maksymalnie ok. 550 W/(m
2
K)) w górnej 

części tulei cylindrowej. Wraz z przemieszczeniem 

tłoka wzdłuż współrzędnej z w kierunku dokorbo-

wym współczynnik m1 sukcesywnie maleje. Od-

wrotną tendencję zmian wykazuje współczynnik 

m2 dotyczący konwekcyjnej wymiany ciepła w 

przestrzeni pod tłokiem. Maksymalną wartość (po-

wyżej 100 W/(m
2
K)) przyjmuje on w dolnej części 

tulei cylindrowej, tj. w okolicy okien dopływowych 

świeżego ładunku. 
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Fig. 5. Distribution of averaged heat transfer coefficient 

śr versus piston position for gas volumes: 1 – over pis-

ton, 2 – under piston, 3 – the whole cylinder 

Rys. 5. Rozkład uśrednionego współczynnika śr przej-

mowania ciepła w funkcji położenia tłoka dla objętości: 

1 – nad tłokiem, 2 – pod tłokiem, 3 – całego cylindra 
 

Z kolei na rysunku 6 zobrazowano trzy rozkła-

dy uśrednionych temperatur gazu Tgm_i (i=1,2,3) 

w funkcji położenia tłoka. Rozkład 1 dotyczy tem-

peratury Tgm1 w przestrzeni nad tłokiem (wysokie 
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wartości), a rozkład 2 temperatury Tgm2 w prze-

strzeni pod tłokiem (niskie wartości). Ostatecznie 

uzyskiwany jest rozkład temperatury Tgm3 obowią-

zujący w całej przestrzeni cylindra. Maksymalna 

wartość temperatury Tgm3 wynosi 800 C w górnej 

części tulei cylindrowej. Wraz ze wzrostem współ-

rzędnej z temperatura ta maleje osiągając minimal-

ną wartość ok. 160 C. 
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Fig. 6. Distribution of averaged gas temperature Tgm 

versus piston position for volumes: 1 – over piston,  

2 – under piston, 3 – the whole cylinder 

Rys. 6. Rozkład uśrednionej temperatury gazu Tgm  

w funkcji położenia tłoka dla objętości: 1 – nad tłokiem, 

2 – pod tłokiem, 3 – całego cylindra 

 

Uzyskane rozkłady współczynnika m (rys. 5) 

oraz temperatury gazu Tgm (rys. 6) mogą być po-

traktowane jako wstępne oszacowania warunków 

brzegowych zagadnienia przewodnictwa cieplnego 

w ściankach tulei cylindrowej [7,12,13]. 
 

3. Termodynamiczno-przepływowa 

analiza CFD 

W ośrodku konstrukcyjnym silników okręto-

wych „Wärtsilä” w Szwajcarii opracowano kom-

pleksowy model termodynamiczno-przepływowy 

CFD dotyczący dwusuwowego silnika okrętowego 

o długim skoku tłoka. 

Analizowano pełen proces pracy silnika z 

uwzględnieniem przestrzeni: dopływu świeżego 

ładunku, pod i nad tłokiem oraz wypływu spalin do 

kolektora wylotowego (rys. 7). Realizowano także 

mniej czasochłonne symulacje samego przebiegu 

procesu spalania przy wykorzystaniu sektorowej 

symetrii cylindra – 1/3 obwodu z 1 wtryskiwaczem, 

zamiast 3 na obwodzie. Zastosowanie modelu CFD 

umożliwiało np. ocenę wpływu konfiguracji geo-

metrycznej umieszczenia wtryskiwaczy w głowicy 

na proces wymiany ciepła w cylindrze silnika.  

Szczególne znaczenie miała też analiza obcią-

żeń cieplnych ścianek cylindra. Siatkę elementów 

objętościowych CFD dotyczącą tulei cylindrowej 

przedstawiono na rys. 8. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń termody-

namiczno-przepływowych CFD zostały udostęp-

nione autorowi artykułu do dalszych analiz.  
 

             

Fig. 7. Three-dimensional volumes over and under piston 

of a long-stroke marine engines taken into account in 

CFD analysis [11] 

Rys. 7. Trójwymiarowe przestrzenie nad i pod tłokiem 

silnika okrętowego o długim skoku tłoka przyjęte do 

analizy CFD [11] 

 

Fig. 8. Cylinder volume mesh of the two-stroke marine 

engine in CFD analysis [11] 

Rys. 8. Dyskretyzacja objętości cylindra dwusuwowego 

silnika okrętowego w analizie CFD [11] 
 

4. Opracowany program komputerowy 

4.1. Cel pracy 

W ramach analizy CFD prowadzone są symula-

cje cyfrowe pełnego procesu pracy silnika w trój-

wymiarowych przestrzeniach nad i pod tłokiem 

(rys. 7). Uwzględniane są przy tym silnie nieustalo-

ne, a więc zmienne w czasie procesy termodyna-

miczno-przepływowe – m.in. proces spalania. Roz-

wiązanie zagadnienia polega w znacznej części na 

numerycznym całkowaniu złożonych układów 

równań różniczkowych w dziedzinie czasu. W 

efekcie uzyskiwane są bardzo duże zbiory danych 

wyjściowych odpowiadające kolejnym chwilom 

czasu, bądź kątom obrotu wału korbowego silnika. 

Taka postać wyników nie nadaje się bezpośred-

nio do dalszych analiz quasistacjonarnego procesu 

przewodzenia ciepła przez ścianki cylindra, czyli 

wyznaczania maksymalnych wartości temperatur 

i ich gradientów, a w konsekwencji naprężeń ter-

micznych i odkształceń tulei cylindrowej. Przedtem 

niezbędna jest pewna obróbka wyników CFD, ce-

lem uzyskania warunków brzegowych zagadnienia 

przewodnictwa cieplnego w ściankach cylindra. 
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Konieczne jest wówczas dokonanie dużej liczby 

przeliczeń, tj. uśrednień wielkości termodynamicz-

nych w zakresie pełnego cyklu pracy silnika oraz 

uzyskania stosownych rozkładów tych wielkości 

np. wzdłuż tworzącej tulei cylindrowej. 

 

4.2. Ogólna charakterystyka programu 

Opracowano specjalistyczny program kompute-

rowy o nazwie AUSWERT do analizy wyników 

obliczeń CFD (Computational Fluid Dynamics) 

dotyczących wymiany ciepła w cylindrze silnika 

okrętowego o zapłonie samoczynnym. 

Własności tego programu można scharakteryzo-

wać w następujący sposób: 

1. Jako dane wejściowe programu wykorzystywane 

są wyniki obliczeń termodynamiczno-przepły-

wowych CFD (Computational Fluid Dynamics) 

opisujących cykl pracy silnika w zmiennej w cza-

sie, trójwymiarowej przestrzeni komory spalania 

oraz w objętości pod tłokiem. W obliczeniach 

CFD wyznaczone zostały wszystkie niezbędne 

parametry termodynamiczne opisujące konwek-

cyjne przejmowanie ciepła między gazem 

i ściankami cylindra. 

2. Warunki brzegowe od strony gazu zawartego 

w cylindrze: 

a) Rozkłady następujących wielkości termody-

namicznych wzdłuż tworzącej tulei cylindro-

wej i na jej obwodzie: współczynnika konwek-

cyjnej wymiany ciepła k , temperatury gazu 

Tg , temperatury ścianki cylindra Tc (przyjętej 

na podstawie wyników pomiarów). Wspo-

mniane rozkłady wyznaczono dla założonych 

katów obrotu wału korbowego w zakresie całe-

go cyklu pracy silnika; 

b) uśrednione (w przestrzeni cylindra): ciśnienie 

pg i temperatura gazu Tg (na podstawie wyni-

ków konwencjonalnych obliczeń procesu pracy 

silnika z użyciem specjalistycznego programu 

komputerowego). Przebiegi tych wielkości fi-

zycznych wykorzystywane są do dodatkowych 

obliczeń współczynników przejmowania ciepła 

(wg. wzorów Woschniego, Bulatiego i Eichel-

berga). 

3. Uzyskiwane wyniki przeliczeń: 

a) cykliczne przebiegi w funkcji kąta obrotu wału 

korbowego minimalnych, maksymalnych oraz 

uśrednionych wartości następujących parame-

trów: współczynnika przejmowania ciepła k , 

temperatury gazu Tg oraz gęstości strumienia 

ciepła q (na podstawie wyników obliczeń 

CFD), 

b) uśrednione w cyklu pracy silnika rozkłady 

(wzdłuż tworzącej tulei cylindrowej i na jej 

obwodzie) następujących parametrów: współ-

czynnika przejmowania ciepła m, temperatury 

gazu Tgm i gęstości strumienia ciepła qm; 

c) dodatkowe, kontrolne rozkłady wzdłuż tworzą-

cej tulei cylindrowej: współczynnika konwek-

cyjnej wymiany ciepła Bm oraz temperatury 

gazu TgBm (wg. znanych zależności Bulatiego 

[3], Woschniego [16], względnie Eichelberga 

[4,13]). 

Przy pomocy wyników obliczeń CFD i użyciu 

programu komputerowego AUSWERT mogły być 

wyznaczone przebiegi wszystkich niezbędnych 

wielkości cieplnych rozpatrywanego procesu. W 

szczególności można było zbadać wpływ wybra-

nych parametrów modelu na temperaturę ścianek 

cylindra oraz na strumień ciepła odprowadzanego 

do cieczy chłodzącej. 

 

4.3. Dane CFD 

Główne dane wejściowe opracowanego progra-

mu komputerowego AUSWERT to wyniki obliczeń 

termodynamiczno-przepływowych CFD opisują-

cych cykl pracy silnika w zmiennej w czasie, trój-

wymiarowej przestrzeni komory spalania oraz w 

objętości pod tłokiem. Przedstawiają one rozkłady 

istotnych wielkości termicznych na powierzchni 

tulei cylindrowej, tzn. wzdłuż jej tworzącej z i dla 

wybranych kątów ψ na jej obwodzie. Wielkościami 

tymi są: współczynnik konwekcyjnej wymiany 

ciepła k , temperatura gazu Tg , temperatura ścian-

ki cylindra Tc (przyjęta na podstawie wyników 

pomiarów), powierzchnia wymiany ciepła Ac. Każ-

dy element siatki numerycznej o numerze ie opisany 

został trzema następującymi współrzędnymi: r – 

promień; ψ – kąt na obwodzie, przy czym -180º  ψ 

 180º oraz z – współrzędna wzdłuż tulei cylindro-

wej. Wspomniane rozkłady wyznaczono dla zało-

żonych katów  obrotu wału korbowego (OWK) w 

zakresie całego cyklu pracy silnika (z krokiem  = 

3 OWK). Dla określonego kąta  dane CFD 

przyjmują postać przedstawioną w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Ogólna postać danych CFD 

ie  

[-] 

r  

[m] 

ψ  

[] 

z 

[m] 

Ac 

[m2] 

Tg 

[K] 

Tc 

[K] 

αk 

[W/m2K] 

… ... ... … … … … … 

... ... ... … … … … … 

… ... ... … … … … … 

 

5. Wyniki obliczeń CFD 

5.1. Przebiegi wielkości termicznych w funkcji 

kąta obrotu wału korbowego 

Na zaprezentowanych dalej wykresach przed-

stawiono przebiegi zmian wybranych parametrów 

fizycznych w funkcji kąta obrotu wału korbowego, 

rozpoczynając od dolnego martwego położenia 

(DMP) cyklu pracy silnika dwusuwowego (0). W 

tym przypadku koniec suwu sprężania odpowiada 
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180 obrotu wału korbowego (górne martwe poło-

żenie tłoka - GMP). 

Na rysunku 9 przedstawiono dwa przebiegi 

współczynnika k_i (i=1,2) przejmowania ciepła w 

komorze nad tłokiem w funkcji kąta obrotu wału 

korbowego. Przebieg 1 dotyczy maksymalnych 

wartości tego współczynnika (k1) w trójwymiaro-

wej przestrzeni cylindra, a przebieg 2 minimalnych 

wartości tego współczynnika (k2). Można zauwa-

żyć, że wysokie wartości k uzyskiwane są podczas 

procesu spalania paliwa w cylindrze (maksymalna 

wartość k1 jest bliska 6000 W/(m
2
K). Odnotować 

można także duże zróżnicowanie wartości k1 oraz 

k2 w tej fazie pracy silnika, co pośrednio świadczy 

m.in. o złożoności formowania się i przemieszczeń 

frontów płomieni w przestrzeni cylindra [1,2,5,8]. 

Widoczny na wykresie krótkotrwały wzrost warto-

ści współczynnika k1 przy 180 OWK (GZP tłoka) 

najprawdopodobniej oznacza lokalną inicjację pro-

cesu spalania poprzez wtrysk wstępny realizowany 

przez zasobnikowy układ zasilania paliwem 

(„common rail”). 
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Fig. 9. Variation of heat transfer coefficient  in gas 

volume over piston versus crank angle: 1 – minimum 

value, 2 – maximum value 

Rys. 9. Przebiegi współczynnika  przejmowania ciepła 

w komorze nad tłokiem w zależności od kata obrotu wału 

korbowego: 1 – wartość minimalna, 2 - wartość maksy-

malna 
 

Następnie na rysunku 10 zobrazowano przebiegi 

temperatur gazu Tg_i (i=1,2) w komorze nad tłokiem 

w zależności od kąta obrotu wału korbowego. Prze-

bieg 1 dotyczy maksymalnych uzyskiwanych war-

tości temperatury (Tg1) w przestrzeni cylindra, a 

przebieg 2 jej minimalnych wartości (Tg2). Szcze-

gólnie wysokie wartości temperatury Tg1 (maksy-

malnie ok. 2500 C) osiągane są podczas procesu 

spalania. Widoczne jest także duże zróżnicowanie 

wartości temperatur Tg1 oraz Tg2 w tej fazie pracy 

silnika. 

Z kolei na rysunku 11 przedstawiono przebiegi 

w funkcji kąta obrotu wału korbowego gęstości 

strumienia ciepła q między gazem i ściankami cy-

lindra. Podobnie, jak w poprzednio opisywanych 

przypadkach, zobrazowano przebiegi maksymal-

nych i minimalnych wartości uzyskiwanych w całej 

komorze nad tłokiem (odpowiednio q1 oraz q2). 

W zakresie 180-240 OWK (podczas procesu spa-

lania) osiągane są wysokie wartości q1 (dochodzące 

do 6,5 MW/m
2
). W tej fazie pracy silnika, odnoto-

wać można również znaczące zróżnicowanie warto-

ści gęstości odprowadzanych strumieni ciepła q1 

oraz q2 . 
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Fig. 10. Variation of gas temperature Tg in volume over 

piston versus crank angle: 1 – minimum value, 2 – maxi-

mum value 

Rys. 10. Przebiegi temperatury gazu Tg w komorze nad 

tłokiem w zależności od kata obrotu wału korbowego:  

1 – wartość minimalna, 2 - wartość maksymalna 
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Fig. 11. Variation of heat flux q between gas and cylinder 

wall in volume over piston versus crank angle: 1 – mini-

mum value, 2 – maximum value 

Rys. 11. Przebiegi gęstości strumienia ciepła q między 

gazem i ścianką cylindra w komorze nad tłokiem w zależ-

ności od kata obrotu wału korbowego: 1 – wartość mini-

malna, 2 - wartość maksymalna 

 

Uwzględniając czynną powierzchnię wymiany 

ciepła, wyznaczono następnie strumień ciepła Q 

wymienianego między gazem i ściankami cylindra 

w komorze nad tłokiem (rys. 11). W fazie przepłu-

kania cylindra (ok. 10÷130 OWK) przyjmuje on 

wartości ujemne – ogrzewanie świeżego ładunku 

przez rozgrzane ścianki cylindra. Natomiast póź-

niej, tj. w fazach sprężania, spalania i rozprężania 

strumień ciepła odprowadzany jest od gazu do 

ścianek przestrzeni nadtłokowej. 
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Fig. 12. Variation of heat Q transferred between gas and 

cylinder wall in volume over piston versus crank angle 

Rys. 12. Przebieg strumienia ciepła Q wymienianego 

między gazem i ścianką cylindra w komorze nad tłokiem 

w zależności od kata obrotu wału korbowego 

 

5.2. Uśrednione w cyklu pracy silnika  

wielkości termodynamiczne 

Przy pomocy wyników obliczeń CFD i użyciu 

opracowanego programu komputerowego AU-

SWERT mogły być wyznaczone warunki brzegowe 

zagadnienia przewodnictwa cieplnego w ściankach 

otaczających komorę spalania, a w szczególności 

tulei cylindrowej [7,12,13]. 

Na rysunku 13 przedstawiono rozkład uśred-

nionego (w cyklu pracy silnika) współczynnika m 

przejmowania ciepła wzdłuż tulei cylindrowej. 

Widoczne na wykresie liczne krzywe dotyczą 

współczynników m_i (i=1, 13) odpowiadających 

wybranym kątom ψ na obwodzie cylindra (roz-

mieszczonym co 30). Można zauważyć, że obwo-

dowe zróżnicowanie rozkładów współczynnika m 

nie jest duże. Dodatkowo na wykresie przedstawio-

no stosowny rozkład uśrednionego współczynnika 

Bm wyznaczonego przy użyciu zależności Bulatie-

go [3]. Ze zrozumiałych względów współczynnik 

m przyjmuje wysokie wartości (maksymalnie 

ponad 500 W/(m
2
K)) w górnej części tulei cylin-

drowej. Wraz ze wzrostem współrzędnej z przebie-

gającej wzdłuż tworzącej cylindra współczynnik m 

początkowo gwałtownie maleje, następnie utrzymu-

je się na poziomie ok. 200 W/(m
2
K), by w dolnej 

części cylindra (z > 2500 mm) ostro zmaleć. Dla 

porównania współczynnik przejmowania ciepła Bm 

(wyznaczony ze wzoru Bulatiego) przyjmuje w 

zakresie z < 400 mm nieco wyższe, a w zakresie z  

700 ÷ 2500 mm, znacząco niższe wartości, niż 

współczynnik m (uzyskany na podstawie obliczeń 

CFD). 

Następnie wyznaczono rozkład wzdłuż two-

rzącej cylindra uśrednionej (w cyklu pracy silnika) 

temperatury gazu Tgm (rys. 14). Przedstawione 

wyniki dotyczą stosownych rozkładów temperatur 

odpowiadających wybranym kątom ψ na obwodzie 

cylindra (co 30). Warto odnotować, że obwodowe 

zróżnicowanie rozkładów temperatur Tgm nie jest 

duże. Maksymalna wartość temperatury Tgm wynosi 

ok. 720 C w górnej części tulei cylindrowej. Wraz 

ze wzrostem współrzędnej z temperatura ta niemal 

liniowo maleje. Dla porównania na wykresie przed-

stawiono także rozkład temperatury TBm wyznaczo-

ny w oparciu o pokazany na rys. 13 rozkład współ-

czynnika przejmowania ciepła Bm.  
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Fig. 13. Distribution of averaged heat transfer coefficient 

m along cylinder liner: Alfa(ψ) – plots evaluated using 

CFD results (for coordinates ψ placed every 30 of cylin-

der circumference), AlfaBulaty – from Bulaty equation 

Rys. 13. Rozkład uśrednionego współczynnika m przej-

mowania ciepła wzdłuż tulei cylindrowej: Alfa(ψ) – 

krzywe wyznaczone w oparciu o wyniki CFD (dla współ-

rzędnych ψ rozmieszczonych, co 30 na obwodzie cylin-

dra), AlfaBulaty – rozkład ze wzoru Bulatiego 
 

Można zauważyć, że na całej długości tulei cy-

lindrowej temperatura Tgm (jako wynik obliczeń 

CFD) osiąga niższe wartości (o ok. 50 C i wiecej) 

od temperatury TBm . 
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Fig. 14. Distribution of averaged gas temperature Tgm 

along cylinder liner: Tg(ψ) – plots evaluated using CFD 

results (for coordinates ψ placed every 30 of cylinder 

circumference), Tg Bulaty – from Bulaty equation 

Rys. 14. Rozkład uśrednionej temperatury gazu Tgm 

wzdłuż tulei cylindrowej: Tg(ψ) – krzywe wyznaczone w 

oparciu o wyniki CFD (dla współrzędnych ψ rozmiesz-

czonych, co 30 na obwodzie cylindra), Tg Bulaty – rozkład 

ze wzoru Bulatiego 
 

Ostatecznie na rys. 15 pokazano rozkład 

wzdłuż tworzącej cylindra uśrednionej (w cyklu 

pracy silnika) gęstości strumienia ciepła qm. Przed-

stawione wyniki dotyczą stosownych rozkładów 

qm_i (i=1, 13) odpowiadających wybranym kątom ψ 

na obwodzie cylindra (co 30). Można zauważyć, 
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że obwodowe zróżnicowanie rozkładów gęstości 

strumienia ciepła qm_i nie jest duże. Maksymalna 

wartość qm osiąga ok. 200 kW/m
2
 w górnej części 

tulei cylindrowej. Wraz ze wzrostem współrzędnej 

z gęstość strumienia ciepła odprowadzanego do 

ścianek cylindra dość gwałtownie maleje. W zakre-

sie z > 2300 mm (okna dopływowe świeżego ła-

dunku) następuje ogrzewanie gazu przez rozgrzane 

ścianki cylindra (qm < 0). 
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Fig. 15. Distribution of averaged heat flux qm along 

cylinder liner: q(ψ) - plots evaluated using CFD results 

(for coordinates ψ placed every 30 of cylinder circum-

ference) 

Rys. 15. Rozkład uśrednionej gęstości strumienia odpro-

wadzonego ciepła qm wzdłuż tulei cylindrowej: q(ψ) – 

krzywe wyznaczone w oparciu o wyniki CFD (dla współ-

rzędnych ψ rozmieszczonych, co 30 na obwodzie cylin-

dra). 
 

6. Wnioski 

1. Analiza procesu spalania i wymiany ciepła meto-

dą CFD jest istotna z punktu widzenia współcze-

snego i przyszłego rozwoju silników spalino-

wych. Niestety czasochłonność obliczeń symula-

cyjnych CFD jest na razie duża (szczególnie sy-

mulacji zagadnień trójwymiarowych pełnego cy-

klu pracy silnika). Mniej pracochłonne są symu-

lacje samego przebiegu procesu spalania przy 

wykorzystaniu sektorowej symetrii cylindra – 1/3 

obwodu z 1 wtryskiwaczem, zamiast 3 na obwo-

dzie.  

2. Opracowany program komputerowy AUSWERT 

bazuje na wynikach obliczeń modeli CFD doty-

czących wszystkich części komory spalania (tule-

ja cylindrowa, tłok, głowica cylindra, grzybek 

zaworu wylotowego, itp.) Program ten umożliwia 

np. ocenę wpływu konfiguracji umieszczenia 

wtryskiwaczy w głowicy na proces wymiany cie-

pła w cylindrze silnika; 

3. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń doty-

czące rozkładów na powierzchniach komory spa-

lania następujących uśrednionych (w cyklu pracy 

silnika) wielkości termodynamicznych: współ-

czynnika przejmowania ciepła między gazem i 

ściankami cylindra, temperatury gazu i gęstości 

strumienia przejmowanego ciepła. Są one nie-

zbędne (jako warunki brzegowe) do wyznaczania 

szczytowych temperatur oraz odkształceń i na-

prężeń cieplnych we wszystkich elementach ko-

mory spalania silnika [6,7,14]. 

4. Wskazane jest dalsze badanie opisywanych zja-

wisk, w tym modelowanie procesu promieniowa-

nia ciepła w silniku okrętowym o zapłonie samo-

czynnym. 
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