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Streszczenie

Silniki rakietowe należą do najbardziej zaawansowanych technicznie systemów napędowych.

Jest to jednocześnie główny rodzaj napędu, działający w warunkach kosmicznych, czyli w próżni.

Obecnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem, stanowiącym kompromis pomiędzy osiągami, po-

ziomem technologii, bezpieczeństwem i ogólnymi kosztami, są chemiczne silniki rakietowe na ciekły

i stały materiał pędny.

W pracy przedstawiono nowoczesne i efektywne metody wstępnego projektowania silników ra-

kietowych na ciekły materiał pędny. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia, dotyczące pro-

jektowania silników z turbopompowym systemem zasilania, opartym na generatorze gazu.

Wykonana została analiza misji rakiety, w celu określenia konfiguracji pojazdu. Dokonano opty-

malizacji systemu zasilania, prowadzącej do zdefiniowania parametrów konstrukcyjnych silnika.

Zostały przy tym podjęte dodatkowe decyzje konstruktora, nie podlegające procesowi optymalizacji.

Zasady projektowania zaaplikowano do wstępnych projektów komponentów i podsystemów silnika,

takich jak: komora spalania i układ chłodzenia regeneracyjnego, dysza, głowica wtryskowa wraz

z kolektorami dolotowymi, turbopompa.

SPiS oznaczeń

µc lepkość płynu chłodzącego
µGS lepkość dynamiczna gorącego gazu
At pole przekroju krytycznego
CF współczynnik ciągu
cpc ciepło właściwe płynu chłodzącego
cpGS ciepło właściwe gazu o temperaturze takiej jak temperatura ściany
de średnica hydrauliczna przekroju
dl lokalna średnica kanału w układzie chłodzenia
F ciąg silnika
Fc powierzchnia przekroju poprzecznego kanału chłodzącego
G wydatek ciężarowy mieszaniny gazów
Gchł masowe natężenie przepływu płynu chłodzącego
H wysokość podnoszenia pompy
k wykładnik izentropy
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lp długość promienia
m masowe natężenie przepływu materiału pędnego,
n prędkość obrotowa wirnika
p1 ciśnienie gazów w komorze spalania
p2 ciśnienie statyczne gazów w przekroju wylotowym dyszy silnika rakietowego
pCO2, pH2O ciśnienia cząstkowe gazów
pdis ciśnienie gazów za turbiną
pin ciśnienie gazu na wlocie do turbiny
Q objętościowe natężenie przepływu
qCO2, qH2O gęstość radiacyjnych strumieni cieplnych dla dwutlenku węgla i pary wodnej
R stała gazowa
T1 temperatura gazów w komorze spalania
TGS temperatura gorących gazów przy ścianie
Tin temperatura gazu na wlocie do turbiny,
V1 prędkość przepływu gazów przez komorę spalania
Vc objętość komory spalania
αG współczynnik przejmowania ciepła od gazu do ścianki
λc przewodność cieplna płynu chłodzącego
ν1 objętość właściwa mieszaniny

1. WStęP

Tani dostęp do przestrzeni kosmicznej wymaga zbudowania taniego systemu transportu ra-
kietowego. Najbardziej znaną ideą stworzenia takiego systemu są amerykańskie Promy Kos-
miczne, oparte o technologię odzyskiwania orbitera oraz rakiet pomocniczych. Zgodnie
z założeniem miały zredukować blisko dziesięciokrotnie koszty transportu ładunków na orbitę
w porównaniu do rakiet nie odzyskiwanych. W rezultacie koszty te wzrosły.

Aktualnie rozważana jest koncepcja wysyłania na orbitę małych satelitów o masie 100 –
150 kg. Istniejące obecnie rakiety kosmiczne umożliwiają transport ładunków o masie nawet
kilku ton na orbitę geostacjonarną. Istnieje możliwość transportu wielu satelitów na jednej
wspólnej platformie, ale takie podejście wiąże się z pewnym niebagatelnym ryzykiem dla klienta
– właściciela ładunku. Opóźnienie w dostarczeniu jednego lub kilku satelitów oznacza jedno-
cześnie opóźnienie startu rakiety i wynikające z tego tytułu straty.

Rozważa się zatem ideę nowego systemu transportowego opartego o małe rakiety, dostoso-
wane do wynoszenia na orbitę Ziemi ładunków o masie do 150 kg. Powszechnie uważa się, że
małe rakiety cechuje najwyższy jednostkowy koszt (koszt transportu jednego kilograma ła-
dunku). Są to jednak pozory. Większa liczba startów oznacza większą serię wyprodukowanych
rakiet i jej podzespołów. Jednocześnie rośnie wskaźnik stosunku liczby wyprodukowanych i wy-
korzystanych silników do liczby przeprowadzonych testów (podzespołów, zespołów i całych sil-
ników) w procesie konstruowania i rozwoju. To właśnie testy są najkosztowniejszym etapem
rozwoju każdego silnika. Wskaźnik ten dla dużych silników wynosi zaledwie 0,025 dla konstruk-
cji z lat 1960 oraz 0,07 dla pierwszej dekady obecnego stulecia.

System transportu powinien być nie tylko tani ale również niezawodny. Doświadczenie uczy,
że najprostsze technicznie systemy są najbardziej niezawodne. Zatem napęd rakietowy, stano-
wiący najważniejszy zespół członu rakiety nośnej, powinien być w miarę możliwości pozbawiony
podzespołów zwiększających podatność systemu na uszkodzenia. Należą do nich między innymi
maszyny wirnikowe.  Warto zatem rozważyć możliwość wyeliminowania turbopomp i zastąpie-
nia ich nadciśnieniowymi systemami zasilania silników w materiał pędny. Większą masę zbior-
ników paliwa i utleniacza rekompensuje się przez zwiększenie niezawodności.
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Rys.  1. Porównanie liczby wykonanych testów w procesie rozwoju konstrukcji 

do liczby wykorzystanych silników rakietowych

Aktualną tendencją w rozwoju napędów kosmicznych jest także ograniczenie negatywnego
wpływu transportu kosmicznego na stan środowiska naturalnego. Oddziaływanie na stan śro-
dowiska można ograniczyć poprzez zwiększenie efektywności napędu rakietowego (zmniejsze-
nie jednostkowego zużycia materiału pędnego) oraz stosowanie nieszkodliwych dla środowiska
materiałów pędnych. Rozważa się całkowite wycofanie z użycia hydrazyny oraz jej pochodnych
a także zastąpienie nafty RP-1 przez lekkie węglowodory (metan i propan). 

O koszcie systemu transportowego, jak również transporcie jednego kilograma na orbitę, de-
cydują nie tylko względy eksploatacyjne, ale również proces konstruowania rakiet, w szczegól-
ności silników. Silnik rakietowy na ciekły materiał pędny jest najbardziej zaawansowanym
napędem pod względem zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i technologii wykonania.
Jednak najważniejszym etapem rozwoju jest proces konstruowania silnika, powiązany z fazami
testów zespołów i podzespołów. 

Tabela 1. Koszty rozwoju wybranych silników rakietowych

*- wartość dolara amerykańskiego w 2001 roku

Doświadczenie pokazuje, że nie warto projektować silnika rakietowego od podstaw. Najważ-
niejsze jednostki rozwojowe z tej dziedziny sugerują korzystanie z danych na temat istniejących,
sprawdzonych konstrukcji. Ponadto współczesna praktyka inżynierska nieodłącznie wiąże się
ze stosowaniem nowoczesnych zaawansowanych narzędzi komputerowych, wspomagających
proces projektowania. Wpływa to na zmniejszenie liczby kosztownych testów oraz naprawy błę-
dów konstrukcyjnych. Najlepszym przykładem jest porównanie kosztów programów budowy
kilku amerykańskich silników rakietowych, tworzonych w różnych dekadach XX wieku. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych metod projektowania, na przestrzeni 35 lat ograniczono stosunek
kosztów wtórnych do programu podstawowego blisko 15-krotnie. 
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2. ProceS ProjektoWania Silnika rakietoWego na ciekły materiał Pędny

Podejście do wstępnego projektowania silników rakietowych, jak również stosowane rozwią-
zania, wynikają z praktyki przyjętej w danej organizacji zajmującej się konstruowaniem. Na przy-
jęte metody wywiera wpływ także rodzaj projektowanego silnika i jego przeznaczenie. Zgodnie
z [1] najbardziej czasochłonnym i najkosztowniejszym podejściem jest konstruowanie silnika
zupełnie od podstaw. Praktyka ta obecnie nie ma zastosowania w przypadku silników na ciekły
materiał pędny. Konstruktorzy korzystają głównie z następujących rozwiązań:
- nowy silnik, w skład którego wchodzą istniejące (lub zmodyfikowane) podzespoły, pochodzące

ze sprawdzonych konstrukcji,
- zmodyfikowana (na potrzeby misji) wersja istniejącego, sprawdzonego silnika.

Rys.  2. Schemat procesu projektowania silnika rakietowego

Zdefiniowanie wymagań technicznych dla silnika wymaga wstępnej analizy misji rakiety. Ko-
nieczne jest określenie konfiguracji pojazdu: mas poszczególnych członów oraz osiąganych przez
nie prędkości, jak również oszacowanie wartości siły ciągu i osiągów silników. Dane te pozwalają
na określenie pozostałych wymagań technicznych dla projektowanego silnika rakietowego.

3. miSja rakiety koSmicznej oraz konfiguracja PoSzczególnych jej członóW

Zdefiniowanie misji rakiety kosmicznej jest podstawą do określenia wymagań tak dla rakiety
jak dla silników. Współcześnie wykorzystywane rakiety są zdolne do lotu na różne rodzaje i wy-
sokości orbit: niska orbita ziemska, synchronizowana słonecznie, geostacjonarna. Zmienia się
jedynie maksymalna masa ładunku użytecznego.

Projekt silnika dla pierwszego stopnia rakiety kosmicznej jest oparty o projekt koncepcyjny
rakiety, który powstał w Instytucie Lotnictwa. Proponowaną konfiguracją jest rakieta trójstop-
niowa, w której silniki wszystkich członów posiadają nadciśnieniowy system zasilania. Celem
misji jest orbita synchronizowana słonecznie o wysokości 600 km. Wspólnymi materiałami pęd-
nymi wszystkich stopni są: ciekły metan i ciekły tlen. Masa ładunku użytecznego wynosi 100 kg.

Warto zwrócić uwagę na dane pierwszego członu rakiety. Znaczna masa, zarówno struktury
jak również materiału pędnego, wynika z zastosowania nadciśnieniowego systemu zasilania.
W rezultacie ciśnienie w zbiornikach paliwa i utleniacza nie może być niższe, niż 150% ciśnienia
w komorze spalania silnika rakietowego.

Zdecydowana większość istniejących silników rakiet kosmicznych jest wyposażona w turbo-
pompy. Zastosowanie przetłaczającego systemu zasilania pozwala na zmniejszenie ciśnienia
w zbiornikach materiału pędnego oraz osiągnięcie wysokich wartości ciśnienia w komorze spa-
lania silnika. Ostatni argument ma szczególne znaczenie dla silnika pierwszego stopnia rakiety.
Uzyskanie wysokiej efektywności napędu jest równoznaczne z ograniczeniem jednostkowego
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zużycia materiału pędnego. Dla silnika rakietowego stosuje się pojęcie impulsu właściwego,
który jest stosunkiem ciągu do zużywanego materiału pędnego. Dla warunków optymalnego
rozprężania w dyszy wylotowej impuls właściwy jest równy prędkości wypływu gazów z dyszy. 

Tabela 2. Konfiguracja rakiety trójstopniowej

Prędkość ta wyraża się zależnością:

(1)

Zatem stosunek ciśnień (w komorze spalania do ciśnienia w przekroju wylotowym dyszy)
ma bardzo istotny wpływ na osiągi silnika rakietowego. 

Rys.  3. Typowa zależność prędkości wypływu gazów z dyszy silnika rakietowego 

w funkcji rozprężu

Silnik pierwszego stopnia rakiety pracuje w chwili startu przy ciśnieniu otoczenia 1 atm.
Zatem osiągnięcie wysokiej wartości rozprężu wymaga wysokiej wartości ciśnienia w komorze
spalania. Zagadnienie to jest mniej istotne w przypadku silników pracujących na dużych wyso-
kościach, na których ciśnienie otoczenia jest bardzo małe.

Warto rozważyć możliwość zastosowania turbopompy w silniku pierwszego stopnia rakiety
nawet, gdy konstruktorzy stawiają na prostotę i niezawodność konstrukcji. Wzrost kosztów roz-
woju może być dzięki temu zrekompensowany poprzez niższy koszt struktury oraz materiału
pędnego pierwszego stopnia. Ponadto wymiary silnika rakietowego są proporcjonalne do pier-
wiastka z ciśnienia w komorze spalania, zgodnie z zależnością:

(2)

Argument ten ma szczególne znaczenie w przypadku silników o dużym ciągu. Mniejsze roz-
miary dyszy, uzyskane dzięki wysokiej wartości ciśnienia w komorze, umożliwiają zbudowanie
silnika o zwartej, sztywnej strukturze. 

Wykonana została symulacja lotu rakiety w nowej konfiguracji pierwszego stopnia, przy za-
łożeniu, że jego silnik jest wyposażony w przetłaczający system zasilania. Dane zostały tak zhar-
monizowane, aby przyrost prędkości i wysokość lotu pierwszego stopnia w nowej konfiguracji
były zbliżone do konfiguracji pierwotnej. 
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Dla określenia osiągów silnika potrzebna jest znajomość ciśnienia w komorze spalania. Pa-
rametr ten zostanie określony dopiero w następnym etapie projektu w procesie optymalizacji.
Zatem należy przyjąć pewną wartość a następnie skonfrontować ją z wynikami obliczeń. Bazy
danych istniejących silników rakietowych sugerują wstępne przyjęcie ciśnienia 100 bar w ko-
morze spalania.

Tabela 3. Zmodyfikowana konfiguracja pierwszego stopnia

4. Wymagania techniczne dla Silnika PierWSzego StoPnia rakiety

Przetłaczające systemy zasilania silników rakietowych są sklasyfikowane według źródła ener-
gii do napędu turbiny. Spośród nich, najpowszechniej stosowanym i najlepiej sprawdzonym roz-
wiązaniem jest system oparty o generator gazu.

Generator gazu jest dodatkową komorą spalania, która zużywa materiał pędny pochodzący
z głównej linii zasilania. Ze względu na ograniczenie temperatury gazów na wlocie do turbiny,
w generatorze tworzona jest mieszanina ze znacznym nadmiarem paliwa. Spalanie odbywa się
strefowo: gorący rdzeń, strefa wymieszania oraz intensywny paliwowy film chłodzący ścianę
generatora.

Możliwe do uzyskania ciśnienie w komorze spalania jest praktycznie nieograniczone w przy-
padku zastosowania turbopompy z generatorem gazu. Istnieje jednak granica opłacalności sto-
sowania tego rozwiązania, która objawia się większym zużyciem materiału pędnego
w generatorze, niż zyskiem wynikającym z wyższej wartości rozprężu. Określenie tej granicy
jest jednym z elementów niniejszej pracy. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli 3 ciąg startowy silnika wynosi 220 kN. Pozostałe
wymagania techniczne (wyłączając ciśnienie w komorze spalania i geometrię dyszy) wynikają
z praktyki inżynierskiej i nie podlegają procesowi optymalizacji. Decyzją konstruktora posta-
wione zostały następujące wymagania:
· materiały pędne: ciekły metan i ciekły tlen,
· system zasilania jest oparty na turbopompie i generatorze gazu; rozprężone na turbinie gazy

są odprowadzane bezpośrednio na zewnątrz; konstrukcja turbopompy: pompa metanu na
wspólnym wale z turbiną, pompa tlenu napędzana poprzez przekładnię zębatą; prędkości
obrotowe pomp paliwa i utleniacza wynoszą odpowiednio: 18 000 i 12 000 obr/min.

· system chłodzenia oparty na trzech podsystemach: komora spalania, przekrój krytyczny oraz
25% długości naddźwiękowej części dyszy chłodzona regeneracyjnie ciekłym metanem,
pozostała część dyszy chłodzona radiacyjnie; film paliwowy wtryskiwany wzdłuż ściany ko-
mory spalania,

· wektorowanie ciągu za pomocą dwóch siłowników, silnik zamocowany do struktury rakiety
za pośrednictwem przegubu kardana
Wymagania techniczne dla silnika obejmują również określenie składu mieszaniny. Analiza

możliwych do uzyskania osiągów wykazała, że optymalny pod względem impulsu właściwego
skład masowy O/F = 3 (25% paliwa w mieszaninie). Analiza składu mieszaniny dla generatora
gazu została przeprowadzona osobno.
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5. WStęPna oPtymalizacja Silnika. ciśnienie W komorze SPalania oraz StoSu-
nek Pól PrzekrojóW dySzy WylotoWej

Zaletą turbopompowego systemu zasilania silnika rakietowego, opartego na generatorze gazu,
jest niewielka interakcja pomiędzy pracą generatora, komory spalania oraz pozostałymi zespo-
łami silnika. Zadaniem bieżącego etapu projektu jest optymalizacja ciśnienia w komorze spalania
pod względem osiąganego impulsu właściwego i przy uwzględnieniu wszelkich ograniczeń tech-
nicznych. 

Optymalizację otwiera schemat układu zasilania z założonymi z góry wartościami, wzrostami
i spadkami ciśnienia w określonych odcinkach i elementach układu. Poszczególne wartości zos-
tały dobrane na podstawie przeprowadzonej analizy trendów.

Ciśnienie w zbiornikach paliwa i utleniacza: pmt = pot = 0,25 MPa

Wzrost ciśnienia statycznego, związany z wysokością słupa metanu: Δphm = 0,02 MPa

Wzrost ciśnienia statycznego, związany z wysokością słupa tlenu: Δpho = 0,05 MPa

Wzrosty ciśnienia na przedpompach ślimakowych: Δpind = 0,2 MPa

Spadek ciśnienia w układzie chłodzenia regeneracyjnego: Δprc = 1 MPa

Spadki ciśnienia w kolektorach i przewodach doprowadzających: Δpm = 0,3 MPa

Spadek ciśnienia na wtryskiwaczach: Δpinj = 0,2*p1

Ciśnienie za turbiną: p4 = 0,2 MPa

Rys.  4. Schemat układu zasilania silnika rakietowego

Schemat jest punktem wyjściowym do stworzenia charakterystyk parametrów pracy silnika
w funkcji ciśnienia w komorze spalania. Służy bezpośrednio do obliczenia wzrostów ciśnienia
na pompach materiału pędnego. Obliczenia zostały wykonane dla zakresu ciśnienia p1 = 50÷130
bar. Schemat dalszego postępowania, wraz z wyszczególnionymi parametrami pracy silnika
przedstawia rysunek 5.
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Rys.  5 . Schemat procesu obliczania rzeczywistych osiągów silnika

Dla zadeklarowanego zakresu ciśnień w komorze spalania, przy wykorzystaniu programu
komputerowego CEA (Chemical Equilibrium with Applications) obliczone zostały teoretyczne
wartości impulsu właściwego (zgodnie z założeniem optymalne rozprężanie zachodzi dla ciś-
nienia zewnętrznego równego 0,5 bar). Obliczono masowe i objętościowe natężenia przepływu
metanu i tlenu. Wzrosty ciśnienia na pompach paliwa i utleniacza oraz założone wartości pręd-
kości obrotowych wirników pomp posłużyły do obliczenia wyróżników szybkobieżności zgodnie
z zależnością (3).

(3)

Obliczenie wartości wyróżników szybkobieżności pozwoliło, poza wstępnym zaprojektowa-
niem geometrii wirników, na ocenę sprawności pomp. Została obliczona moc na wałach pomp,
niezbędna do napędu wirników. 

a) b)
Rys.  6. Charakterystyki parametrów pomp: a -wyróżnik szybkobieżności, b - sprawność całkowita

Równolegle przeprowadzona została analiza spalania przebogaconej mieszaniny w genera-
torze gazu. Dla określonych składów obliczono temperatury równowagowe. Wybrany do dal-
szych obliczeń skład mieszaniny O/FGG = 0,4 daje temperaturę spalin TGG = 1019 K. Ciepło
właściwe spalin cpGG = 3622 J/kgK, wykładnik izentropy k = 1,165. Następnie obliczony został
izentropowy spadek entalpii na turbinie zgodnie z zależnością (4).

(4)
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Przy uwzględnieniu sprawności turbiny, przyjętej na poziomie ηt = 0,65, wyznaczono masowe
natężenie przepływu materiału pędnego dla generatora gazu.

Rys.  7. Masowe natężenie przepływu materiału pędnego spalanego w generatorze gazu

Gazy, wypływające z turbiny, można wykorzystać na co najmniej trzy sposoby: wypływ na ze-
wnątrz i generowanie dodatkowego ciągu, sterowanie obrotem rakiety oraz jako film chłodzący
w naddźwiękowej części dyszy. Zgodnie z wcześniej podjętą decyzją zostanie zastosowane pierw-
sze rozwiązanie. Zatem konieczne jest obliczenie dodatkowego ciągu generowanego przez ten
gaz.

Zgodnie z założeniem ciśnienie gazu za turbiną p4 = 2 bar. Takie rozwiązanie pozwala zdławić
przepływ rozprężonego gazu, czyniąc warunki pracy turbiny niezależnymi od ciśnienia ze-
wnętrznego. Kolektor wylotowy turbiny jest zakończony dyszą zbieżno rozbieżną, której geo-
metria jest obliczona na optymalny rozpręż p4/p3 = 4. Obliczona została temperatura gazu
w kolektorze wylotowym turbiny. Na tej podstawie, a także biorąc pod uwagę skład gazów (za-
stępczą masę molową), ciepło właściwe oraz przyjęty stosunek ciśnień p4/p3, obliczona została
prędkość wypływu gazów z dyszy. Następnie, uwzględniając masowe natężenie przepływu
gazów, wyznaczono ciąg Taux. Charakterystykę dodatkowego ciągu Taux przedstawia rysunek 8.

Rys.  8. Dodatkowy ciąg generowany przez gazy wypływające z turbiny

Na podstawie dotychczasowych obliczeń sporządzono charakterystyki impulsu właściwego
dla silnika w funkcji ciśnienia w komorze spalania. Pierwszy wykres przedstawia teoretyczny
impuls właściwy. Wykres drugi uwzględnia straty materiału pędnego, spalanego w generatorze
gazu. Trzecia charakterystyka uwzględnia dodatkowy ciąg, generowany z gazów rozprężonych
na turbinie.

Zgodnie z przedstawioną charakterystyką, największa wartość impulsu właściwego, równa
Isp =  3125 m/s, odpowiada zakresowi ciśnienia w komorze spalania p1 = 125 ÷ 130 bar. W za-
kresie ciśnienia p1 = 110 ÷ 125 bar, przyrost impulsu właściwego jest znikomy (wynosi 9 m/s)
i nieadekwatny do wzrostu masy struktury turbopompy. Można przyjąć, granica opłacalności
wynosi 110 bar w komorze spalania projektowanego silnika. Taka wartość zostanie dalej
uwzględniona w projekcie.
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Rys.  9. Teoretyczny oraz rzeczywisty impuls właściwy dla projektowanego silnika

Pozostaje jeszcze określenie stosunku pól przekrojów dyszy (Ae/At). Parametr ten zależy od
stosunku ciśnień p2/p1. Optymalne warunki rozprężania w dyszy są uzyskiwane w przypadku,
gdy ciśnienie w przekroju wylotowym jest równe ciśnieniu otoczenia. Jednak silnik pierwszego
stopnia rakiety pracuje przy stale malejącym ciśnieniu zewnętrznym. Dysza zaprojektowana na
optimum na poziomie morza wygeneruje potencjalne straty podczas wznoszenia. Straty te ob-
jawiają się rozprężaniem gazu poza dyszą. Warto zatem rozważyć możliwość zaprojektowania
dyszy, dla której ciśnienie gazu w przekroju wylotowym jest niższe od 1 atm. 

Kryterium sformułowane przez Summerfielda w latach 1940 określa, że jeżeli p2/p3 < 0,4,
nastąpi oderwanie przepływu w dyszy. Jest to zjawisko niepożądane ze względu na możliwość
wystąpienia dużych wartości sił bocznych działających na dyszę, a nawet zniszczenie jej kon-
strukcji. Najczęściej stosowaną praktyką w przypadku silników pierwszych stopni jest dobór
stopnia rozwarcia, oparty na oczekiwanym limicie przepływu „przyklejonego” do dyszy [1]. Dla
projektowanego silnika ciśnienie w przekroju wylotowym wynosi 0,5 bar. Odpowiadający temu
parametr  Ae/At = 20,5. Wybrane najważniejsze parametry techniczne projektowanego silnika
przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Wstępnie zoptymalizowane parametry techniczne projektowanego silnika

6. WStęPne Projekty komPonentóW Silnika

geometria komory spalania, dyszy oraz generatora gazu
W komorze spalania zachodzą procesy: rozpylenia i odparowania ciekłego paliwa i utleniacza,

tworzenia mieszaniny oraz spalania. Dla uzyskania wysokiej sprawności procesu komora musi
posiadać odpowiednio dużą objętość i długość. Jednak zbyt duża długość komory spalania
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 powoduje, że na jej końcu zachodzi już tylko proces chłodzenia spalin. Zatem zbyt długa komora
spalania generuje spadek osiągów silnika oraz wzrost masy konstrukcji. Dlatego też konieczne
jest doświadczalne określenie niezbędnej objętości i długości komory.

Objętość komory spalania zależy od: masowego natężenia przepływu materiału pędnego, ciś-
nienia w komorze, zastosowanych materiałów pędnych, konstrukcji komory i głowicy wtrysko-
wej. Znane są cztery kryteria doboru objętości komory spalania. Parametrem najczęściej
wykorzystywanym w projekcie wstępnym jest długość charakterystyczna (zredukowana) L*,

wyrażona zależnością (5).

(5)

Pole przekroju krytycznego jest wyznaczone z zależności (6).

(6)

Dla projektowanego silnika At = 0,01267 m2. Średnica przekroju krytycznego dt = 0,127 m.
Długość charakterystyczna dla komory spalającej lekkie paliwa węglowodorowe w ciekłym

tlenie zawiera się w przedziale L* = 0,9 ÷ 1,3 m. Do obliczeń przyjęto wartość L* = 1,25 m
Zatem objętość komory spalania Vc = 0,0152m3. 
Kolejnym parametrem koniecznym do wyznaczenia jest współczynnik kontrakcji, czyli sto-

sunek pól przekrojów: komory spalania do przekroju krytycznego. Według [2] należy go wyzna-
czyć ze zbiorczych charakterystyk istniejących silników. Dla rozważanego przypadku
współczynnik kontrakcji wynosi 3,5. Zatem Średnica komory spalania dc = 0,238 m. 

Pozostaje jeszcze określenie długości komory. Należy obliczyć objętość części zbieżnej dyszy
(która zgodnie z powyższymi rozważaniami jest częścią komory spalania). Dla stożkowej części
zbieżnej połówkowy kąt rozwarcia zawiera się w zakresie 25 – 30 stopni. Dla paraboloidy należy
wziąć pod uwagę kąt stycznej do krzywej w punkcie przegięcia (rysunek 10). 

Rys.  10. Kontur ściany wewnętrznej komory spalania

Objętość części zbieżnej Vs = 0,00696 m3. Zatem objętość części walcowej Vw = 0,00824 m3.
Długość walcowej części komory spalania Lw = 0,186 m. Całkowita długość komory spalania
wraz ze zbieżną częścią dyszy Lc = 0,419 m.

Projektowanie generatora gazu odbywa się na podobnych zasadach, jak w przypadku komory
spalania silnika. W tym przypadku za kryterium objętości przyjęto średni czas przebywania spa-
lin w komorze. Zgodnie z tendencjami powinien się zawierać w zakresie 5 – 10 ms. Do obliczeń
przyjęto 8 ms. Objętość właściwa gazu νGG = 0,04785 m3/kg. Objętość komory generatora VGG =
0,001033 m3. Zgodnie z proponowanymi proporcjami wymiarowymi średnica i długość gene-
ratora gazu wynoszą odpowiednio: DGG = 75 mm, LGG = 234 mm. Komora jest wyposażona w tur-
bulizator przepływu, umieszczony w odległości 30 mm od powierzchni głowicy wtryskowej.
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Rys.  11. Kontur komory spalania i dyszy projektowanego silnika

regeneracyjny układ chłodzenia. obliczenia wymiany ciepła
Znanych jest co najmniej sześć rodzajów chłodzenia w silniku rakietowym: regeneracyjne,

wyrzut czynnika chłodzącego na zewnątrz, chłodzenie filmem, transpiracyjne, ablacyjne, radia-
cyjne. Czynnikami decydującymi o wyborze systemu chłodzenia są [2] :
· materiały pędne i ich własności: temperatura spalania, ciepło właściwe, gęstość, lepkość,

kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi silnika,
· ciśnienie w komorze spalania – większe ciśnienie powoduje wzrost gęstości gazu, co oznacza

większe wartości gęstości strumienia ciepła,
· system zasilania – przy systemach przetłaczających możliwe jest zastosowanie chłodzenia re-

generacyjnego; układy nadciśnieniowe są powiązane z chłodzeniem filmem, ablacyjnym, ra-
diacyjnym lub kombinacją tych trzech – powodem takiego rozwiązania są duże spadki
ciśnienia w układzie chłodzenia regeneracyjnego,

· materiały konstrukcyjne – przewodność cieplna, charakterystyka wytrzymałości w funkcji
temperatury,

a) b)
Rys.  12. Rozwiązania konstrukcyjne dla chłodzenia regeneracyjnego: a – kanały chłodzące, b -

rurki

Współczesne tendencje w projektowaniu silników rakietowych zasilanych turbopompami
wskazują na zastosowanie kombinacji chłodzenia regeneracyjnego i filmu paliwowego dla ko-
mory spalania, przekroju krytycznego oraz fragmentu rozbieżnej części dyszy. Pozostała część
dyszy, ze względu na znacznie niższą temperaturę spalin oraz mniejszą gęstość strumienia ciepła,
jest chłodzona ablacyjnie bądź radiacyjnie. 

W praktyce stosowane są dwa rodzaje rozwiązań konstrukcyjnych dla regeneracyjnego
chłodzenia komory spalania i dyszy silnika rakietowego: rurki oraz kanały chłodzące.

Obliczenia wymiany ciepła w układzie chłodzenia regeneracyjnego są skomplikowane
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 i pracochłonne. Wymagają określenia współczynników przejmowania ciepła oraz uwzględ-
nienia nieliniowych zależności. Uproszczoną metodę obliczania układu chłodzenia zewnętrz-
nego, możliwą do zastosowania na etapie projektu wstępnego, podaje [3]. Na podstawie tego
schematu wykonano obliczenia regeneracyjnego układu chłodzenia dla projektowanego sil-
nika w następujących etapach:

6.1. Podział geometrii silnika na odcinki

Komora spalania oraz ¼ długości naddźwiękowej części dyszy posiada układ regeneracyjny,
wspomagany filmem paliwowym. Dokonano podziału obszaru na 21 odcinków.

Rys.  13. Dyskretyzacja obszaru obliczeniowego

6.2. temperatura ściany po stronie gorącego gazu dla poszczególnych odcinków,
współczynniki przejmowania ciepła
Dla zdefiniowanej geometrii oszacowano rozkład temperatury gazu wzdłuż komory spalania

i dyszy. Założone zostały wartości temperatury ściany po stronie gorącego gazu, zgodnie z zale-
ceniami. Do budowy ściany wewnętrznej wybrano stop miedzi NARloy-Z. Cechuje się wyższą od
czystej miedzi temperaturą topnienia oraz większą wytrzymałością w szerokim zakresie tem-
peratur. Przewodność cieplna jest zaledwie 20% niższa od przewodności miedzi. Rozkłady tem-
peratur: gazu T1 oraz ściany po stronie gorącego gazu TGS przedstawiają rysunki 14 i 15.

Rys.  14. Profil temperatury gazów w części silnika chłodzonej regeneracyjnie

Rys.  15. Założony profil temperatury ściany wewnętrznej po stronie gorącego gazu

6.3. określenie strumieni ciepła, przejmowanego przez ścianę od gorącego gazu

Współczynniki przejmowania ciepła po stronie gorącego gazu zostały obliczone z zależności
(7).

(7)

Rozkład współczynnika αGS po współrzędnej osiowej komory przedstawia wykres na rysunku
16.
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Rys.  16. Współczynnik przejmowania ciepła po stronie gorącego gazu

Gęstość radiacyjnych strumieni cieplnych dla CO2 i H2O określają związki (8) i (9).

(8)

(9)

Rys.  17. Gęstość strumienia ciepła przepływającego przez ścianę silnika

6.4. zdefiniowanie geometrii kanału chłodzącego oraz obliczenie współczynników
przejmowania ciepła dla cieczy chłodzącej

Kolejnym etapem obliczeń jest analiza wymiany ciepła po stronie płynu chłodzącego. W tym
przypadku rozpatrywana będzie jedynie konwekcja. Współczynnik przejmowania ciepła po stro-
nie płynu chłodzącego został wyznaczony z zależności (10).

(10)

Wstępnie przyjęta szerokość kanału wynosiła 3 mm. Występujące we wzorze parametry
płynu: cpc, λc oraz µc zależą od temperatury. Ponieważ temperatura płynu zmienia się, zarówno
wzdłuż kanału chłodzącego, jak również w kierunku promieniowym, należy uśrednić podane
parametry. Zatem wartości: cpc, λc oraz µc zostaną przyjęte dla temperatury 160 K. Wynoszą one:
cpc = 3,66 kJ/kgK, λc = 0,137 W/mK, µc = 5,95*10-5Pa*s.

Wyznaczony został rozkład współczynnika przejmowania ciepła oraz temperatura ściany po
stronie chłodziwa.
Kolejnymi etapami obliczeń są:

6.5. obliczenie rozkładu temperatury ściany po stronie cieczy chłodzącej,
6.6. Sprawdzenie (z równania przewodnictwa) temperatury ściany po stronie gorących

gazów,
6.7. ewentualne skorygowanie założonych wartości, wykonanie kolejnej iteracji obliczeń.

Wykonanie obliczeń etapu 6 dało zupełnie rozbieżne wyniki w porównaniu do założeń pun-
ktu 2. Przyczyną  tej znacznej różnicy było odgórne narzucenie geometrii zarówno kanału chło-
dzącego jak również ściany komory i dyszy. Wykonanie kolejnej iteracji bez zmiany geometrii
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nie dało poprawy wyników. Zatem wykonanie etapów 5 – 7 było dalej oparte na zmianie grubości
ściany i szerokości kanału chłodzącego. Profile geometryczne przedstawiają rysunki 19 i 20.

Rys.  18. Wstępnie określony rozkład współczynnika przejmowania ciepła 

po stronie płynu chłodzącego

Rys.  19. Profil grubości ściany wewnętrznej silnika

Rys.  20. Profil szerokości kanału chłodzącego

Uzyskano zbieżność wyników obliczeń sprawdzających z założeniami (rysunek 21).

Rys.  21. Profil temperatury ściany wewnętrznej silnika

Całkowity strumień ciepła, odbieranego przez płyn chłodzący, wynosi 6,45 MW. Wartość ta
stanowi 0,7% całkowitego ciepła, możliwego do uzyskania ze spalania 18,6 kg/s metanu. Tem-
peratura chłodziwa na wylocie z układu chłodzenia jest równa 210 K. 

Przedstawiony model jest znacznie uproszczony w stosunku do stosowanych rozwiązań kon-
strukcyjnych. Zamodelowany został osiowosymetryczny płaszcz chłodzący, podczas gdy w prak-
tyce stosowane są kanały lub rurki. Takie rozwiązanie należy traktować jak radiator. 

głowica wtryskowa głównej komory spalania i generatora gazu

Spośród wszystkich rodzajów wtryskiwaczy można wyodrębnić podział na: zderzeniowe
i bezzderzeniowe. Elementy zderzeniowe zapewniają lepszą atomizację cieczy oraz, w przypadku
układów paliwo-utleniacz, lepsze wymieszanie. Podstawowym typem wtryskiwacza, wybranym
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dla projektowanego silnika, jest element zderzeniowy typu utleniacz-paliwo w układzie 2-1. Jest
to sprawdzony typ wtryskiwacza, dający dobre rozpylenie i wymieszanie.

Rys.  22. Wtryskiwacz zderzeniowy typu utleniacz-paliwo w układzie 2-1

Dobrym punktem startowym przy projektowaniu silnika rakietowego jest założenie, że spa-
dek ciśnienia statycznego na głowicy wtryskowej jest równy 20% ciśnienia w komorze spalania
[2]. Tak duża różnica ciśnień jest potrzebna również ze względu na stabilność procesu spalania.
Dopuszczalny poziom pulsacji ciśnienia wynosi 5% ciśnienia w komorze. 

Powierzchnia czołowa głowicy wtryskowej została podzielona na 8 segmentów. Wewnętrzna
część jest przeznaczona do montażu urządzenia zapłonowego. Zewnętrzny pierścień posłuży
do wtrysku filmu paliwowego. Pozostała część powierzchni głowicy jest przeznaczona dla pod-
stawowych elementów – wtryskiwaczy w układzie 2-1. 

Przeprowadzona została optymalizacja głowicy wtryskowej pod względem równomiernej
dystrybucji paliwa i utleniacza na całej powierzchni przekroju poprzecznego komory spalania
a także ze względu na minimalne straty przepływu przez wtryskiwacze (współczynnik wy-
pływu). Liczba rzędów wtryskiwaczy wynosi 6. Liczba wtryskiwaczy metanu wynosi 290 (w
tym 80 elementów dla filmu chłodzącego) oraz tlenu - 420. Średnice wtryskiwaczy metanu wy-
noszą: 1,9 mm dla elementów podstawowych oraz 1 mm dla filmu chłodzącego. Średnice wtry-
skiwaczy ciekłego tlenu to 1,7 oraz 1,75 mm.

Rys.  23. Przekrój podłużny i poprzeczny przez głowicę wtryskową: 1 – kanał pierścieniowy me-

tanu, 2 – kanał pierścieniowy tlenu, 3 – pierścień kanału tlenu, 4 – pierścień kanału metanu, 

5 – kanały promieniowe metanu, 6 – wtryskiwacz metanu, 7 – wtryskiwacz tlenu,

8 – wtryskiwacz filmu paliwowego
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Projekt głowicy wtryskowej dla generatora gazu wymaga innego podejścia ze względu na or-
ganizację procesu spalania i dystrybucję materiału pędnego. Przy osi skład mieszaniny jest bliski
stechiometrii (gorący „rdzeń”). Przy ścianie jest wtryskiwany film paliwowy – jedyny system
chłodzenia generatora gazu. W celu efektywnego wymieszania gorącego gazu i zimnego paliwa
stosuje się turbulizator. 

Wybranym elementem podstawowym dla gorącego „rdzenia” jest wtryskiwacz zderzeniowy
w układzie 1-1. Kąty wtrysku zostały obliczone tak, aby powstała po zderzeniu struga była rów-
noległa do osi komory. Wyniki optymalizacji głowicy wtryskowej przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Podstawowe parametry głowicy wtryskowej generatora gazu

Rys.  24. Głowica wtryskowa generatora gazu

turbopompa
Turbopompy silników rakietowych  są kompletnymi, skomplikowanymi systemami, wyma-

gającymi od doświadczonego zespołu konstruktorów poświęcenia szczególnej uwagi przy pro-
jektowaniu. W pracy wykonano jedynie niezbędne obliczenia, wymagane do projektów wirników
pomp. Na tej podstawie, (oraz biorąc pod uwagę układ konstrukcyjny) określono geometrię kom-
ponentów pomp, przekładni oraz turbiny. Obliczenia te pomogły w oszacowaniu wymiarów tur-
bopompy oraz jej masy. Średnice wylotowe wirników pomp metanu i tlenu wynoszą
odpowiednio: 285 mm i 238 mm. Model geometryczny turbopompy przedstawia rysunek 25.

Rys.  25. Model geometryczny turbopompy: 1 – kolektor wlotowy tlenu, 2 – kolektor wylotowy

tlenu, 3- kolektor wylotowy metanu, 4 – kolektor wylotowy tlenu, 5 – przedpompa utleniacza, 6 –

wirnik pompy utleniacza, 7 – przedpompa paliwa, 8 – wirnik pompy paliwa, 9 – wirnik turbiny, 10

– koła zębate przekładni, 11 – kolektor wylotowy spalin z turbiny, 12 – kolektor wlotowy gazów do

turbiny, 13 – elementy mocujące

Wektorowanie ciągu
Zgodnie z obecnymi tendencjami w projektowaniu silników rakietowych na ciekły materiał

pędny, do sterowania wektorem ciągu wybrano zawieszenie silnika na przegubie kardana. Ele-
mentami wykonawczymi są dwa siłowniki elektromechaniczne. 
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Rys.  26. Elementy systemu sterowania wektorem ciągu: a) Przegub kardana: 1 – płyta mocująca

struktury silnika, 2 – wał, 3 – łożysko igłowe, 4 – płyta mocująca struktury rakiety; b) dźwignia: 5

– gniazdo mocujące siłownika, 6 – ramiona dźwigni

7. zeStaWienie komPonentóW. model geometryczny Silnika

Wykonano wstępny podział technologiczny silnika. Na podstawie danych istniejących silni-
ków dokonano wyboru materiałów konstrukcyjnych. Uproszczone, analityczne obliczenia wy-
trzymałościowe pozwoliły na oszacowanie grubości ścian elementów. Po wykonaniu
geometrycznych modeli elementów obliczono numerycznie ich masy. Sumaryczna masa silnika,
obejmująca wstępnie zaprojektowane elementy, wynosi 257 kg. Zgodnie z krzywą trendów (ry-
sunek 27), stosunek ciągu do ciężaru projektowanego silnika powinien wynosić 75. Zgodnie
z dotychczasowymi wstępnymi obliczeniami parametr ten jest równy 88. Projekt wstępny nie
uwzględnia systemów: sterowania pracą silnika, smarowania przekładni turbopompy, układów
elektrycznych. Ponadto analityczne obliczenia wytrzymałościowe nie uwzględniają dynamiki
konstrukcji. Należy również dodać, że masa turbopompy jest bardzo ogólnie oszacowana. 

Rys.  27. Linia trendów parametru ciąg/ciężar silników rakietowych na ciekły materiał pędny

8. WnioSki

Projektowanie silników rakietowych jest procesem wieloetapowym i wszechstronnym. Przed-
stawione w pracy obliczenia i decyzje stanowią jedynie początkowy etap rozwoju konstrukcji.
Niemniej jednak zakres zagadnień, obejmujących pracę, jest bardzo szeroki. Należą do nich: ter-
modynamika, wymiana ciepła, spalanie, mechanika płynów, nauka o materiałach, mechanika
konstrukcji, jak również specjalistyczna dziedzina – pompy wirnikowe. Wykonany projekt
wstępny dostarczył danych niezbędnych do kontynuowania dalszych prac rozwojowych, przy
zastosowaniu metod optymalizacji oraz zaawansowanych komputerowych narzędzi inżynier-
skich. 
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Zgodnie z wynikami przeprowadzonych obliczeń, zastosowanie przetłaczającego systemu za-
silania pozwoli na zmniejszenie masy pierwszego stopnia rakiety o 36% (masy konstrukcji
o 55%), w stosunku do konfiguracji z wykorzystaniem systemu nadciśnieniowego. Masa całej
rakiety jest mniejsza o 24%. Jest to bez wątpienia powód, dla którego wytwórnie silników ra-
kietowych inwestują w rozwój znacznie bardziej kosztownych i skomplikowanych turbopom-
powych systemów zasilania. Zużycie 30% mniejszej ilości paliwa podczas startu wpływa na
spadek kosztów wtórnych – środowiskowych. Należy przypomnieć, że zainteresowanie zasto-
sowaniem ciekłego metanu, jako rakietowego paliwa przyszłości, wynika między innymi z po-
trzeb ekologicznych.

Rys.  28. Model geometryczny projektowanego silnika w trzech rzutach: 1 – przegub kardana, 2 –

kolektor tlenu, 3 – komora spalania, 4 – generator gazu, 5 – korpus turbopompy, 6 – turbina, 7 –

kanał wylotowy spalin z turbiny, 8 – dysza chłodzona radiacyjnie, 9 – pompa tlenu, 10 – pompa me-

tanu, 11 – urządzenie rozruchowe turbiny, 12 – gniazda siłowników układu wektorowania ciągu.
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Paweł Surmacz

Preliminary deSign of o liquid methane/liquid oxygen rocket engine

Abstract
Rocket engine is the most advanced propulsion system. It is also one of the few engines

working  in Space environment – vacuum. The optimal compromise between performance,
technology, safety and overall cost, are chemical liquid rocket engines and solid motors.

The study contains modern, effective methods for design of liquid propellant rocket engines.
Special attention has been concentrated to issues concerning turbopump feed systems and gas
generator cycles. 

In order to define the vehicle configuration, the mission analysis has been performed. The
propellant feed system has been optimized. It helped to define the engine design point. Several
additional decisions have been made. These decisions were not the subject of the optimization. 

The modern engineering has been applied to the preliminary design of the rocket engine
components and subsystems: the main combustion chamber with regenerative cooling system,
nozzle, injector, manifolds and turbopump assembly. Additional elements, like mounts and pipes
has been designed. The computer model of the engine assembly has been made. The engine mass
and performance have been calculated. Three-dimensional computer models of components and
the entire assembly have been created using a modern CAD/CAM/CAE integrated system.
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