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ABSTRA
ACT
Today’s increasing demand for
f
energy is
becomingg more annd more prevalent the
renewablee energy souurces. In this article, we w
will
inspect tthe HWAT’s (horizontal axis w
wind
turbine) hub geometry, usiing a C
CFD
(Computaational Fluidd Dynamic) software. Frrom
the differeent hub geom
metries, we will choose for
the energgetic optimuum that wheere the highhest
torque aw
wakened.

ne. Célom aaz volt, hog
gy a Naca
meegfelelĘ lenn
44
415-ös lapáttprofilhoz tööbb orrkúpg
geometriát
készítsek és közülük
k
eneergetikai szeempontból
kiv
választani a legjobbat.
l
numerikus
A
kiv
választáshozz
egy
áraamlástani szo
oftvert hasznnáltam, amib
ben azonos
azonos
perremfeltételek
k
mellett
közel
geometriákat vizsgáltam.
v
2. VIZSG
GÁLT GEOM
METRIÁK
A vizsgálathozz készítettem
m egy 45 mééter hosszú
lap
pátot, melyn
nek az paraaméterei a következĘ
táb
blázatban láth
hatóak.

1. B
BEVEZETÉS
S
A napjaainkban jellentkezĘ eg
gyre nagyoobb
energiaigéény miatt miindinkább elĘ
Ętérbe kerülnnek
a megújulló energiaforrrások, köztü
ük a szélenerrgia
is.
jól
mensnek a növekedése
n
Ennnek a szegm
látszódik a telepített szélerĘmĦ
s
telljesítményekken.
2000-ben összesen 17,4
1
GW, 2010-ben
2
1997,9
GW, 20015-ben 4332,4 GW teljesítménnyĦ
szélturbinna állt rendeelkezésre a világon
v
[1]. Az
elsĘ széélerĘmĦvet, ami elektrromos áram
mot
termelt, 11887-ben épíítették, de ellĘtérbe csakk az
1980-as olajválság idején keerültek. Azzóta
utat.
telepítésükk növekvĘ teendenciát mu
A jjelenleg elteerjedt közel 40 éves múúltra
visszatekiintĘ szélturbbinákat vizsg
gálva feltĦnhhet,
hogy a kereskedelm
mi forgalom
mban kaphható
szélkerekeek geometriaai kialakításaa különbözĘ.

Metszet
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.

A lapát minden
m
metsszetéhez Nacca 4415-ös
pro
ofilgeometriáát használttam, kivéve az 1.
meetszetnél a lapát tövébeen, ahol eg
gy 3 m-es
átm
mérĘjĦ kört. Az ajánloott csavarod
dási érték
meegtartása miaatt a függĘleggeshez képest 42,5°-ra
elh
helyeztem a körön eegy pontot, amelybe
belekötöttem a lapát vezetĘĘvonalát.

1. ábraa. Kereskedellmi forgalom
mban kaphatóó
lapos orrú szélturbbina [2] és kupolás
k
orrú
szélturrbinák [3, 4]

2. ábra. Naca 44415 lapát

A ttöbbféle kiaalakítású orrk
kúp arra engged
következttetni, hogyy nincs olyan orrkkúp
geometriaa, amely minnden lapáthozz és gondoláhhoz
84

apát adatai
1. táblázat.t. Szélkerékla
Távolság
T
H
Húrhossz Csavarodás
[m]
[m]
45
0,309
0,8°
40,5
0,343
1,5°
36
0,384
2,4°
31,5
0,436
3,5°
27
0,504
5°
22,5
0,595
7°
18
0,724
10°
13,5
0,912
14,8°
9
1,184
23,6°
4,5
0,912
39,66°
0
42,5°
Ø3

Ezt követĘen kioszttottam a lap
pátozást és
y hengert, am
mit lekerekíttettem. Így
készítettem egy
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megkaptaam az elsĘ két orrkúp konfigurácciót,
melyek a következĘ ábbrán láthatóaak.

6. ábra. A lekerekített heg
egyes orrgeom
metriájú
turbináák
A következĘ lépésbeen lekerekíteettem R1,5
és R2,5 m-es rádiusszal a hegyes ko
onfiguráció
orrrát úgy, hog
gy a kiinduláási síklaphozz képest 3
m--re legyen a lekerekítés
l
„„csúcspontja””.

3. ábrra. A síklapú és a lekerekkített síklapú
konffigurációk
A sszimulációkhhoz ezután készítettem
k
11,5,
2,5, 3, 3,55, 4,5 és 6 m--es hegyes orrrú burkolatoot.
7. ábra
a. Tompított konfiguráció
ók
Majd a kúp végét iis lekerekíteettem úgy,
ho
ogy a kiindullási síklaphooz képest a lekerekítés
l
„cssúcspontja” ugyanúgy 3 m-re legyen, mint az
elĘ
ĘzĘ konfigurációnál.

é 4,5 m-es „hegyes”
„
4. áábra. 2,5, 3 és
orrrgeometriájúú szélturbnia modellje
Eztt követĘen dómos elejĦ
Ħ geometriáákat
készítettem
m 1,5, 2,5, 3, 3,5, 4,5
5 és 6 méteeres
kupola „m
magassággal””.
8.
8 ábra. A tom
mpa R1,5+R
R1,5 és az R2
2,5+R2,5
konfi
figuráció oldaalnézeti képee
Az így kialakított
k
geeometriákból a 3 m-es
hegyes orrú konfigurációót választotttam alap
mán ehhez
geometriának, a szimulácciók folyam
hasonlítom a tö
öbbi eredménnyét.
ES TÉRFOGA
AT
3. VÉGE
SZIMU
ULÁCIÓRÓ
ÓL

m
kupollás geometriáák
5. ábra. 1,5, 3 és 6 méteres
t a
Maj
ajd a 3 m-ees hegyes konfiguráció
k
R1,5 és R
R2,5 m-es ráddiusszal lekerrekítettem.
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A numerikus áramlástani
á
sszimulációs szoftverek
kö
özül a SOL
LIDWORKS Flow Sim
mulation-jét
választottam, ami
a egy végges térfogat módszerre
(V
VTM)
épü
ülĘ
áramláástani
szo
oftver
a
SO
OLIDWORK
KS CAD renddszerébe inteegrálva.
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A szimulációs szoftver a rendelkezéésre
álló teret véges térfogatú cellákra bontja, és az
így kapoott térrészekrre a megm
maradási téteelek
segítségévvel kiszámollja a nyomáss, a sebességg és
a hĘmérrséklet meezĘket. Ez a számoolás
jellemzĘeen a követkkezĘ transzp
port egyenleetre
épül:
߲
න ܷ ܸ݀  ර ܣ݀ ܨ
߲ ݐ


(1)

ൌ න ܵ ܸ݀  ර ܵ ݀ܣ




Az eggyenletben
డ

డ
x
, az idĘfüggĘ tag ( ൌ Ͳ, állandóssult
డ௧

x
x
x
x
x
x

x

x
x

Az elsĘ feltétel konf
nfigurációtól függĘen a
700. és az 1200. iteráció között teljeesült, mely
1,5
5 és 3 (fizik
kai) másodpeercnek feleltt meg. Az
1800-adik iterááció változóó idĘpillanato
okra esett,
átllagosan 4,77 másodpercree.
ontására téglaatest hálót kéészítettem.
A tér felbo
Azz egyik geo
ometriához kkapott végees térfogat
háló a következzĘ ábrán láthható.

డ௧

álllapot),
U
U, egy megm
maradó menn
nyiség térfoggati
sĦĦrĦsége,
F, az adott jellemzĘ fluxussa,
Sv, térfogati foorrás az adottt F fluxusra,,
SA, felületi forrrás az adott F fluxusra,
V
V, ellenĘrzĘ térfogat,
t
A
A, az ellenĘrzzĘ térfogat feelülete.

A szzoftver tér diszkretizáltt részeire eegy
kiindulásii értékkel elvégzi a száámításokat. Az
így kapoott eredménnyekkel újaabb iterációókat
végez, m
míg a szimulláció el nem
m éri az elĘĘírt
leállítási kkritériumot.

A szimullációhoz eggy minden oldalán nyiitott
téglatest fformájú tereet használtam
m. Az áramllási
tér mérette 1000 x 320
3
x 320 méter
m
volt. Az
áramlási ttér elejétĘl 380
3 méterre helyezkedtek
h
k el
a szélkeréék, a tér közeepén.
A ttérbe belépĘ levegĘ áram
mlási sebesséége
15 m/s voolt és a szélkeerék minden
n esetben csúúszó
hálós móódszerrel 20 fordulat/peerc sebességggel
forogtak.
Az eddig issmertetett geometriai és
peremfeltételek alapjáán a szélkereekek gyorsjár
árati
tényezĘje ߣ ൌ ǡʹͺ͵.
A turbulencia leírásáhozz k-ɸ moddellt
használtam
m.
A széélkeréken ébredĘ nyom
matékot célkként
definiáltam
m, így ezt konvergencia
k
afeltételként elĘ
tudtam írnni.
A csúúszóháló és a forgás kö
özben kialakkuló
örvények miatt a vizsgálat
v
minden
m
esetbben
idĘfüggĘ volt, auutomata id
dĘlépéssel. A
szimuláció leállásáhooz három felltételnek kelllett
teljesülni,,

9.
9 ábra. Hegyyes 3 m-es koonfiguráció hálózása
h
felül--, és izometriikus nézetbĘl
A szim
mulációkhoz használt geometriák
g
elttérĘ felülettel rendelkezteek, így a vég
gestérfogat
háló elemszám
ma is eltérĘ vvolt, a konfiigurációtól
füg
ggĘen 500-800 ezer cellaa.
5. SZIMU
ULÁICÓS E
EREDMÉNY
YEK
ÖSSZE
EHASONLÍT
TÁSA
A következĘ ábrán a szélkeréken ébredĘ
ny
yomaték láthaató az iteráciiók függvény
yében.
Nyomaték (kNm)

ZIMULÁCIÓ PEREMFE
4. SZ
ELTÉTELEII

86

a szélk
kerék forgássi tengelyére nézve a
rajta ébredĘ
é
nyom
matéknak konvergálnia
kell,
minimum 1800-at iiterált a szofftver,
a szim
mulációnak minimum 3 (fizikai)
másodpercig futottt.

4000
3000
2000
1000
0
0

600

Iteeráció

1200

1800

N
alaakulása az iteerációk
10. ábra. Nyomaték
függvényyében
A graffikonon meg
egfigyelhetĘ, hogy a
ny
yomaték a keezdeti értékheez képest nĘ
Ę, majd pár
szááz iteráció után elér egy pontot,, ahonnan
elk
kezd csökkenni és konvvergálni egy
y értékhez.
En
nnek a jellegn
nek két oka vvan. Az egyiik, hogy az
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áramlásnaak ki kellett alakulnia és
é állandósullnia
kellett, a másik pedigg, a véges téérfogat módsszer
matematikkai háttere.
AV
VTM iterációós számítási módszere m
miatt
az utolsó 25 iterációra kapott ny
yomatékértékkek
átlaga láthható a követkkezĘ táblázattban.

M
%

Dóóm 3

Dóm
m 3,5 Dóm 4,5

Dóm
m6

25442,29
83,,05%

2440,31
79,772%

2730
0,99
89,21%
mpa
Tom
R1,5
R1,5
2731,67
89,24
4%

2780, 25
90,822%
pa
Tomp
R2,55
R2,55
2732, 97
89,288%

Síkllap

Síklaap
lekerr.

mpíToompí- Tom
tottt R1,5 tott R2,5
M
%

M
%

27731
89,,22%
Heegyes
ker.
lek
R
R1,5
25226,73
82,,54%

2733,01
89,228%
Heggyes
lek
ker.
R22,5
2525,43
82,550%

3099
9,48 3107, 45
101,2
25% 101,511%

A táblázatban M a nyom
matékot, % az
aktuális és a 3 m-es
m
hegyess konfigurááció
nyomatékkának arányáát jelöli. (M
M értékei kN
Nmben értenddĘek.)

Az eredményeket látva, a felület és
yomaték viszzonyát összeehasonlítottaam, ami a
ny
hegyes konfigu
urációra köveetkezĘ ábrán
n látható.
21760
21740
21720
21700

12. ábra. A nyomaték éss a felület viszonya a
hegyyes konfiguráációk esetén
Az ábrátt vizsgálva kkiemelhetĘ a Hegyes 3
ontja, amit leszámítva a
m--es konfigurááció csúcspon
kiiindulási Heg
gyes 1,5 m--hez képest csökkenĘ
jellleg figyelhetĘ meg, a Hegyes 4,5 m-es
ko
onfigurációig.
A lokáliis csúcsokat leszámítva (Hegyes 3
és 6 m), a csökkenĘ jellegbĘl és a dóm
arra
hasonló
ko
onfigurációk
jellegébĘl
kö
övetkeztetek, hogy aaz orrkúpg
geometriát
céllszerĦ minél kisebbre elkkészíteni. Am
mennyiben
a szélturbina
s
gépészeti
g
renndszerei meg
gengedik, a
lek
kerekített széélĦ síklap konnfiguráció azz ideális.

6. Ö
ÖSSZEFOGL
LALÁS

7. IRODA
ALOM

forgalomb
A
kerreskedelmi
ban
kaphható
szélturbinnák orrburkoolata gyártó
ónkként eltéérĘ,
ezért meegvizsgáltam
m ugyanazt a lapátozzást
különbözĘĘ orrgeometrriákkal.
Vizzsgálatokhozz egy numerik
kus áramlásttani
szoftvert
használttam,
amiivel
azonnos
peremfeltételek melllett vizsgálltam a köözel
azonos geometriákaat. Tizenhaat esetbĘl az
alapkonfiggurációnak választott Hegyes 3
nyomatékkánál két esetben
e
kap
ptam nagyoobb
nyomatékkot.
A burkolatgeom
metriák közzül a legkiseebb
nyomatékkot a 3,5 m-es dóm burkolatokhhoz
kaptam, m
míg a legnaggyobbat a lekerekített szzélĦ
síklaphoz.
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3250
3000
2750
2500
2250

Felület [m2]

M
%

11. ábra. A dóm
d 3,5-ös éés a lekerekíttett szélĦ
konfiguráációk

Nyomaték [kNm]

M
%

2. táblázat. Nyyomatékok össszehasonlítáása
Hegyyes
Heegyes Heggyes
Hegy
yes 3
11,5
2,5
3,5
29962,8
2835,77 3061,14 2729, 86
96,,79% 92,664% 100,0
00% 89,188%
Heegyes
Hegyyes 6 Dóm 1,5 Dóm 22,5
44,5
25226,02 2880,13 3036
6,67 2749, 44
82,,52% 94,009% 99,20
0% 89,822%
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