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Od redAKTOrA WYdANIA...

Niniejszy numer jest w całości poświecony problematyce kosmicznej, a w szczególności
problemom budowy nowoczesnych ekologicznych silników rakietowych, rakiet nośnych oraz
metod obliczania toru lotów rakiet kosmicznych.

Problematyka budowy rakiet oraz problematyka kosmiczna była rozwijana w Instytucie
Lotnictwa w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Początkowo rozwijano rakiety dla zastosowań wojskowych. W końcu lat pięćdziesiątych i na
początku lat sześćdziesiątych opracowywano balistyczne rakiety taktyczne oraz silniki rakietowe
do opracowywanych równolegle pocisków przeciwpancernych, latających celów, a w drugiej
połowie lat sześćdziesiątych i na początku dekady lat siedemdziesiątych opracowano serię rakiet
meteorologicznych.

Opracowany w Instytucie Lotnictwa taktyczny pocisk balistyczny przeszedł pomyślnie próby
w locie. Należy zaznaczyć, że ze względu na ograniczoną wielkość poligonu w Drawsku
przetestowano tylko pierwszą, ograniczoną wymiarowo wersję pocisku. Próba ta wypadła
pomyślnie, jednak prace nad dalszym rozwojem tej rakiety zostały przerwane. Według informacji
prof. Stanisława Wójcickiego, pocisk ten mógł stanowić zasadniczy człon rakiety kosmicznej,
a Polska mogła się stać trzecim państwem w Świecie, który umieściłby na orbicie Ziemi
sztucznego satelitę.

Pomyślnie przeprowadzono również konstrukcje i próby busterów – rakiet przyspieszających
do napędzanych silnikami strumieniowowymi naddźwiękowych uskrzydlonych celów lotniczych
Mak-30 i Hal-30.

Opracowano również dwie wersje przeciwpancernych pocisków sterowanych przewodowo,
które były napędzane silnikami rakietowymi. Rakieta Diament-2 przeszła pomyślnie próby,
jednak nie została wprowadzona na uzbrojenie z powodu zbyt pochopnego zakupu przez wojsko
radzieckich pocisków przeciwpancernych o ustępujących jej parametrach osiągowych.

Po zakończeniu wojskowych programów rakietowych, na „otarcie łez” uruchomiono program
budowy rakiet meteorologicznych, kierowany przez prof. Walczewskiego z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ramach tego programu zbudowano i wystrzelono ponad
200 rakiet z serii „Meteor”, z których kilka przekroczyło umowna granicę kosmosu – wysokość
100 km. Głównym konstruktorem tych rakiet był mgr inż. Jerzy Haraźny.

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, w Instytucie Lotnictwa, przy współpracy
z Centrum Badań Kosmicznych PAN zbudowano pierwszą polską aparaturę naukową
„Kopernik 500”, która została wysłana na orbitę na pokładzie radzieckich satelitów:
„Interkosmos-9”, „Interkosmos-11” oraz „Interkosmos-15”. Aparatura „Kopernik 500” wysłana
na pokładzie satelity „Interkosmos-9” była pierwszą polską aparaturą umieszczoną
w przestrzeni kosmicznej a jej głównym konstruktorem był dr inż. Zygmunt Krawczyk z Ośrodka
Osprzętu Instytutu Lotnictwa.

W roku 2005 przy Zakładzie Silników Lotniczych wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej powstał kierowany przeze mnie zespół aktywnych
studentów, który rozpoczął prace nad zaprojektowaniem rakiety kosmicznej przeznaczonej do
wysyłania małych satelitów o masie około 200 kg na orbity synchronizowane słonecznie (Sun
Synchronous Orbit SSO). Rozdzielono zadania i przystąpiono do doskonalenia warsztatu pracy.
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Poszczególne osoby zajęły się opracowaniem problemów: optymalizacji rozkładu masy
pomiędzy poszczególne stopnie rakiety, optymalizacji zbiorników i konstrukcji rakiety,
projektowania i badania silników rakietowych czy opracowania programu umożliwiającego
obliczanie i optymalizację toru lotu na orbitę Ziemi. Zaprojektowano i przebadano również
w Laboratorium Spalania Zakładu Silników Lotniczych Politechniki Warszawskiej gazowy
i hybrydowy silnik rakietowy.

Pracami tego Zespołu zainteresował się dyrektor Instytutu Lotnictwa, dr inż. Witold
Wiśniowski, który poczynając od początku 2007 roku zorganizował w Instytucie Lotnictwa
Pracownię Technologii Kosmicznych. W pracowni tej znaleźli zatrudnienie wszyscy uczestnicy
politechnicznego zespołu projektowania rakiety kosmicznej, przeznaczonej do wysyłania małych
satelitów na SSO. Pracownia Technologii Kosmicznych pozyskała już pierwszy grant w ramach
7PR UE, który dotyczy opracowania ekologicznych napędów rakietowych. Trwają również
obecnie negocjacje dotyczące włączenia tego zespołu do nowego projektu w ramach 7PR UE
a dotyczącego opracowania przyszłościowych napędów kosmicznych.

W obecnym numerze publikowane są wybrane opracowania dotyczące różnych aspektów
budowy silników rakietowych, ich optymalizacji oraz w efekcie stworzenia projektu
koncepcyjnego rakiety przeznaczonej do wysyłania na SSO satelitów o masie około 200 kg. Jest
rzeczą oczywistą, że Polska nie podejmie się samodzielnie budowy takiej rakiety, ale zdobyte
przez Pracownię Technologii Kosmicznych doświadczenie i wiedza umożliwi nam, jako krajowi,
zaangażowane się w opracowanie i budowę elementów przyszłych rakiet kosmicznych.

Rosnąca miniaturyzacja sztucznych satelitów Ziemi powoduje zwiększone zainteresowanie
wysyłania małych obiektów kosmicznych. Po okresie budowy dużych, parotonowych
laboratoriów kosmicznych, obserwuje się nawrót do wysyłania w przestrzeń kosmiczna mini,
mikro, nano, a w przyszłości nawet piko satelitów. Prekursorami tego rodzaju rozwiązań są
satelity studenckie, cubsaty. Studenci Politechniki Warszawskiej budują takiego cubsata, który
najprawdopodobniej będzie pierwszym, w całości zbudowanym w Polsce. W najbliższym czasie
planowane jest zbudowanie 50-ciu cubsatów przez studentów z USA, Europy, Japonii, Kanady
i Polski (z wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej, pod moim kierownictwem), satelitów do
badania troposfery na wysokościach pomiędzy 95-300 km i wysłanie ich za pomocą jednej
rakiety. Do tego celu może ewentualnie posłużyć rakieta, opracowania w pracowni Technologii
Kosmicznych Instytutu Lotnictwa.

Piotr Wolański
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Koncepcja raKiety Kosmicznej przeznaczonej
do transportu miKro-satelitów na orbitę 
synchronizowaną słonecznie

W. Florczuk, M. Folusiak, D. Kublik, G. Rarata, K. Sobczak, K. Świderski, P. Surmacz,
P. Wolański
Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W pracy przedstawiono historyczny rys rozwoju technik rakietowych w Polsce oraz rolę

Instytutu Lotnictwa w budowie rakiet balistycznych i meteorologicznych w latach 60-70-tych

ubiegłego stulecia. Krótko omówiono budowę w Instytucie lotnictwa pierwszych instrumentów

pomiarowych umieszczanych na satelitach z serii „Interkosmos” oraz obecną aktywność Polski

w wykorzystaniu technik kosmicznych.

Zasadnicza część prascy poświęcona jest omówieniu problemu budowy rakiety do wysyłania

małych satelitów Ziemi. Przedstawiono w niej analizę zapotrzebowania na rakiety wynoszące na

orbity Ziemi małe satelity oraz metodykę opracowania konstrukcji takie rakiety. Przeanalizowano

wybór materiałów pędnych, silników rakietowych i w efekcie porównano konstrukcję rakiety dwu

i trzystopniowej przeznaczonej do wynoszenia satelitów o masie 100 kg na orbitę synchronizowana

słonecznie na wysokości 600km.

1. RyS hiStoRyczny WKłaDu PolaKóW W RozWój baDań KoSMicznych, techniKi
RaKietoWej i SatelitaRnej

Kosmos zawsze fascynował ludzi, w przeszłości Słońce, Księżyc i gwiazdy były przedmiotem
kultów religijnych, lecz w miarę poznawania otaczającego nas świata ludzkość odkrywała kolejne
tajemnice. Mikołaj Kopernik jako pierwszy zrozumiał porządek istniejący w Układzie Słoneczny,
a Jan Heweliusz w XVII wieku za pomocą zbudowanego prze siebie teleskopu badał Księżyc.
W roku 1650 w wydanej przez siebie książce, ”Wielka sztuka artylerii, część pierwsza”, Kazimierz
Siemienowicz zaproponował budowę rakiet wielostopniowych, ich stabilizację za pomocą
stateczników aerodynamicznych oraz budowę wiązek rakiet, dla zwiększenia ładunku
transportowanego przez te rakiety  – Rys.1.

W dziewiętnastym wieku generał Józef Bem doskonalił konstrukcję rakiet, Ignacy
Łukaszewicz otrzymał naftę z ropy naftowej, a Karol Stanisław Olszewski i Zygmunt Wróblewski
jako pierwsi uzyskali ciekły tlen. Niewiele osób wie, że idee Kazimierza Siemienowicza oraz
osiągnięcia Ignacego Łukaszewicza, Karola Stanisława Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego
zostały wykorzystane w rakiecie, która ponad 50 lat temu wniosła na orbitę Ziemi pierwszego
sztucznego satelitę - „Sputnika-1”. Rakieta ta, była konstrukcją wielostopniową. Jej pierwszy
stopień złożony był z wiązki pięciu podobnych do siebie rakiet. Dodatkowo wyposażona była
w stabilizatory aerodynamiczne (do stabilizacji lotu w atmosferze), a wszystkie jej silniki
rakietowe były napędzane mieszaniną nafty i ciekłego tlenu.
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Rys. 1. Idee: rakiety wielostopniowej, wiązki rakiet oraz wykorzystania stabilizatorów

aerodynamicznych, zaproponowane przez K. Siemienowicza w 1650r.

Rys. 2. Próba poligonowa rakiety balistycznej opracowanej w Instytucie Lotnictwa.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w Instytucie Lotnictwa intensywnie rozwijano
techniki rakietowe. Zostały wtedy opracowane balistyczne (rys.2) i przeciwpancerne pociski
rakietowe.

Niewiele osób wie, że w tym czasie mogła być zbudowana w Polsce rakieta kosmiczna oparta
na bazie opracowanych pocisków rakietowych. Polska mogła stać się trzecim krajem, który za
pomocą własnej rakiety mógł wysłać w kosmos sztucznego satelitę ziemi. Nie było jednak takiej
woli politycznej, toteż program rakietowy został w znacznej części zamknięty, a uzyskane
doświadczenie zostało wykorzystane jedynie w programie budowy rakiet meteorologicznych.
Rakiety METEOR wzlatujące na wysokości od 30 do 100 km umożliwiały, dzięki aparaturze
pomiarowo-badawczej umieszczonej w jej odzyskiwanych głowicach, dokonanie pomiarów
górnych wiatrów, zmian temperatur i innych właściwości atmosfery istniejących w dolnej granicy
kosmosu. Sondaże prowadzono dla potrzeb Państwowego Instytutu Hydrologiczno-
Meteorologicznego.
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Program budowy rakiet meteorologicznych był zapoczątkowany przez profesora Jacka
Walczewskiego z krakowskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie
w 1957 r. przeprowadzono pierwszy start rakiety meteorologicznej RM-1 wykonanej przez
Sekcje Techniczną Krakowskiego oddziału PTA i Komórkę Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery
AGH w Krakowie. Natomiast twórcami rakiet z serii „METEOR” byli Jacek Walczewski i Jerzy
Haraźny, a budowę rakiet i wyposażania realizował Instytut Lotnictwa w Warszawie. W sumie
wystrzelono około dwustu rakiet meteorologicznych, z których rakiety z serii „METEOR-2”
przekroczyły pułap 100 km (Rys. 3). Badania nad rozwojem technik rakietowych zostały
w Polsce przerwane, gdyż Związek Radziecki przypisał sobie monopol na rozwijanie technik
rakietowych w bloku wschodnim.

Rys. 3. Rakieta Meteor-2 przeznaczona do badania górnych warstw atmosfery, 

zbudowana w Instytucie Lotnictwa.

W 1967 r. Polska została partnerem międzynarodowego programu (krajów tzw. wspólnoty
socjalistycznej) INTERKOSMOS. Wykorzystując istniejące możliwości przeprowadzono w końcu
1970 r. doświadczenie heliofizyczne. Aparaturę - blok kamer obscura – umieszczono w głowicy
radzieckiej rakiety badawczej Wertikal 1. Aparaturę przygotował zespół pracujący pod
kierunkiem profesor Jana Mergentalera. Było to pierwsze w historii polskich badań
doświadczenie naukowe przeprowadzone w kosmosie. Zaledwie 10 minutowy lot rakiety, która
osiągnęła wysokość blisko 500 km, jak i powrót na Ziemię zasobnika z aparaturą spełnił nadzieje
badaczy. W następnych latach na pokładach rakiet Wertikal umieszczana była polska
aparatura m.in. spektrometry i fotometry rentgenowskie. W 1973 r. w 500-lecie urodzin Mikołaja
Kopernika na orbitę okołoziemską wprowadzono satelitę „INTERKOSMOS-9 – Kopernik 500”
(Rys. 4).

Koncepcja raKiety Kosmicznej przeznaczonej do transportu miKro-satelitów na orbitę 7



Rysunek. 4. Wnętrze Radiospektrografu RS-500 K, pierwszej aparatury polskiej 

wyniesionej w satelicie INTERKOSMOS-9

Wśród aparatury badawczej znajdował się polski radiospektrograf RS-500 K służący do
pomiarów promieniowania radiowego Słońca na falach dłuższych (od 0,5 do 6 MHz). Program
naukowy doświadczenia przygotował zespół z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika
w Toruniu pod kierunkiem prof. Jana Hanasza a radiospektrograf zbudowano w Instytucie
Lotnictwa w Warszawie pod kierunkiem dr. Zygmunta Krawczyka.

Badania naukowe i budowę aparatury kosmicznej przejęło w latach siedemdziesiątych
nowoutworzone Centrum Badań Kosmicznych PAN. Obecnie CBK PAN posiada laboratoria
i zaplecze techniczne pozwalające na budowę aparatury naukowej umieszczanej na obiektach
kosmicznych. CBK PAN jest także w posiadaniu Obserwatorium Astrogeodynamicznego
w Borowcu, gdzie prowadzone są precyzyjne obserwacje sztucznych satelitów do celów
geodezyjnych. Wykorzystaniem teledetekcji zajmuje się Instytut Geodezji i Kartografii oraz
Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski. Działalność komercyjną w tym zakresie
obejmuje obrazowanie satelitarne prowadzone przez Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych
SCOR, GEOSYSTEMS i GIS. Nowoczesne Centrum Usług Satelitarnych T.P.S.A. w Psarach świadczy
usługi telekomunikacyjne na najwyższym, światowym poziomie. Od ponad czterdziestu lat
w oddziale krakowskim Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej odbierane są zdjęcia
z satelitów meteorologicznych. Od 2009 roku polska służba meteorologiczna ma pełny dostęp
do źródeł obrazów z satelitów meteorologicznych oraz jest członkiem europejskiej organizacji
EUMETSAT, dysponującej własnymi satelitami. Od 2007 roku Polska jest stowarzyszona
z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach tzw. programu PECS. Szczegółowy opis polskiej
działalności w aspekcie kosmicznym można znaleźć w pracach opublikowanych w kwartalniku
„Nauka” PAN [1-4].

2. WPRoWaDzanie

Od początku Ery Kosmicznej wystrzelono ponad 5 tyś rakiet kosmicznych, które na swoim
pokładzie wynosiły na orbity Ziemi jednego, a w późniejszym okresie czasu nawet kilka satelitów
jednocześnie. Pierwsze sztuczne satelity Ziemi wystrzeliwane przez Związek Radziecki posiadały
stosunkowo dużą masę (od 83 do ponad 1300 kg), podczas gdy pierwsze amerykańskie miały
masę kilku kilogramów i umożliwiły one wykrycie pasów promieniowania kosmicznego Van
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Allena, satelita Explorer 1. Obecnie w kosmos wystrzeliwanych jest bardzo dużo różnego rodzaju
sztucznych satelitów Ziemi, począwszy od kilkunastotonowych obserwatoriów astronomicznych,
poprzez kilku tonowe satelity telekomunikacyjne umieszczane na orbitach geostacjonarnych,
czy satelity przeznaczone do obserwacji i badań Ziemi, do coraz liczniejszych małych satelitów
badawczych, eksperymentalnych i edukacyjnych. Zestawienie ilości oraz prognoz
wystrzeliwanych rakiet i satelitów w latach 1996-2015 przedstawione jest na Rys.5, a mas
wysyłanych satelitów w okresie od 1975 do 2015 na Rys. 6.

Rys. 5. Zestawienie ilości startów rakiet (misji) i wynoszonych na orbitę Ziemi satelitów 

w okresie od 1996 do 2015 (zrealizowane i planowane).

Jako duże satelity uważa się obiekty o masie ponad 1000kg. Satelity o mniejszych masach
zalicza się najczęściej do tzw. małych satelitów. W grupie małych satelitów najczęściej przyjmuje
się następujący podział, w zależności od ich masy. Satelity o masie poniżej 100g nazywane są
femto-satelitami, satelity o masach w zakresie 0,1-1,0 kg – piko-satelitami, w zakresie 1 - 10kg
– nano-satelitami, w zakresie 10-100 kg mikro-satelitami, a w zakresie 100-500 kg mini-
satelitami. Jednym z projektów dużej ilości małych satelitów na orbicie Ziemi jest rozwijany
obecnie projekt „QB50”. Przewiduje on wysłanie na bliskoziemskie orbity 50-sięciu
jednokilogramowych satelitów studenckich przeznaczonych do badania termosfery w zakresie
wysokości 95-300 km. Projekt ten ma być zrealizowany w latach 2012-13, a satelity mają być
wysłane za pomocą jednej rakiety.

Duży wzrost liczby satelitów o małych masach spowodowany jest coraz bardziej rosnącym
stopniem miniaturyzacji i integracji elementów satelitów (układów pomiarowych, sterowania,
kontroli, czy łączności). Rośnie też sprawność baterii fotowoltaicznych i pokładowych systemów
magazynowania energii. Do konstrukcji są wykorzystywane nowe materiały o wyższych
parametrach eksploatacyjnych, a komputerowe projektowanie i wykonanie zespołów na
centrach obróbczych sprzyja dalszej miniaturyzacji rozmiarów i zmniejszeniu masy satelitów.
Rośnie więc przekonanie, że w niedługim okresie czasu będziemy mieli do czynienia z seryjną
produkcją małych satelitów o bardzo zróżnicowanym zastosowaniu. Stąd duże zainteresowanie
rakietami, które będą mogły wprowadzać na niskie orbity Ziemi obiekty o masie w zakresie 100-
250 kg. Najbardziej atrakcyjnymi orbitami w grupie orbit bliskoziemskich są tzw. orbity
synchronizowanie słonecznie (po angielsku - sun-synchronous orbit – SSO). Orbita
Synchronizowana Słonecznie to geocentryczna orbita w której wysokość i nachylenie są tak
dobrane, że obiekt (satelita) przelatuje nad określonym punktem Ziemi zawsze o tej samej porze
(dnia lub nocy), tzn. o tym samym lokalnym czasie. Naświetlenie (dla dziennej części orbity) jest
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więc zawsze takie same. Jest to spowodowane tym, że oddziaływanie Słońca powoduje precesję
orbity (w układzie gwiazdowym) z taką samą prędkością kątową, jak prędkość kątowa ruchu
Ziemi po orbicie wokół Słońca. Efekt ten jest uzyskiwany dla satelitów znajdujących się na
okołobiegunowych orbitach kołowych, wstecznych (tzn. kąt nachylenia płaszczyzny orbity do
równika jest większy od 90 stopni – najczęściej około 98o), poruszających się zazwyczaj na
wysokościach, w przybliżeniu, w zakresie 600-800 km (oczywiście mogą być i inne orbity, ale te
są najczęściej wykorzystywane), a okres ich obiegu zawiera się w granicach 96-100 min (około
15 razy okrążają Ziemię na dobę). Satelity umieszczane na takich orbitach są przeznaczone
głownie do teledetekcji, meteorologii, celów wojskowych, itp.

Rys. 6. Zależność masy satelitów od roku wystrzelenia (zrealizowane i planowane)

3. WybóR KoncePcji

Istnieje obecnie wiele rakiet zdolnych do wynoszenia na SSO obiektów o masie od
kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów. Koszt wyniesienia (w przeliczeniu na kg masy satelity)
jest bardzo zróżnicowany i waha się w granicach od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy
dolarów - zestawienie przedstawione jest w Tabeli 1. Pomimo istnienia tej grupy rakiet wydaje
się niezbędne opracowanie małych rakiet nośnych ściśle przeznaczonych do wynoszenia na
bliskoziemskie orbity satelitów o masie w zakresie od 100-250 kg.

W Instytucie Lotnictwa rozpatrywany jest projekt rakiety zdolnej do wynoszenia sztucznych
satelitów Ziemi o masie 100 kg na orbity synchronizowane słonecznie. Skupiono się na
rozwiązaniach ograniczających stopień skomplikowania, minimalizujących masę konstrukcji,
cechujących się wysoką niezawodnością oraz wykorzystujących ekologiczne materiały pędne,
co w rezultacie przekłada się na obniżenie kosztów, a tym samym pozwala na elastyczne
funkcjonowanie systemu transportu jako całości. Jako ekologiczne środki napędowe
rozpatrywano grupę paliw prostych w użyciu, takie jak: metan, propan, czy alkohol etylowy,
natomiast jako utleniacze: ciekły tlen lub stężony (95%) nadtlenek wodoru. Przeprowadzono
analizy możliwych do osiągnięcia impulsów właściwych, systemów zasilania (ciśnieniowy
i turbo-pompowy), wyboru silników (klasyczny i wykorzystujący wirującą detonację), i na tej
podstawie rozpatrywano różne wersje rakiet dwustopniowych oraz rakiet trzystopniowych,

10 prace instytutu lotnictwa nr. 198



z pierwszym stopniem spełniającym rolę boostera, wynoszącego dwa podstawowe stopnie na
wysokość w zakresie 25-50 km.

W przypadku rakiety trzystopniowej, pierwszy stopień byłby odzyskiwany na spadochronie
w okolicy wyrzutni. Wstępnie w rakiecie trójstopniowej przyjmowano wszystkie stopnie zasilane
ciśnieniowo, podczas gdy rakieta dwustopniowa posiadałaby pierwszy stopień zasilany silnikiem
z układem turbo-pompowym. W wersji trzystopniowej, w początkowym okresie lotu rakieta
poruszałaby się po stromym torze, co zapewniałoby możliwość prostego odzyskania stopnia
startowego, który dla uproszczenia konstrukcji zasilany byłby ciśnieniowo. Takie rozwiązanie
daje znacznie lepszy współczynnik konstrukcyjny rakiety. Poniżej przedstawione będą analizy:
doboru silnika (silników), wyboru konstrukcji rakiety, optymalizacji rozkładu mas stopni
(przyrostu prędkości na każdy stopień) oraz obliczenia toru lotu rakiet na SSO.

Tabela 1. Zestawienie będących w dyspozycji i rozwijanych rakiet przeznaczonych 

do wysyłania małych satelitów.

4. etaPy PRojeKtoWania

Celem projektu koncepcyjnego było opracowanie rakiety kosmicznej zdolnej do wynoszenia
satelitów o masie 100 kg na orbitę synchronizowaną słonecznie. Konstrukcja ta, wyposażona
w ciśnieniowy system zasilania kriogenicznych składników materiału pędnego, ma stanowić
ekonomiczne, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie transportu małych satelitów.

Poszczególne etapy projektowania, wymienione na poniższym schemacie, mają różny wpływ
na końcowy rezultat, a unikalność rozwiązań systemów i elementów składowych,
prezentowanych w dalszej części artykułu, stanowi o innowacyjności rozważanej konstrukcji.
Proces projektowania rakiety nośnej jest bardzo skomplikowany ze względu na mnogość
i złożoność relacji pomiędzy elementami rakiety. Fakt ten utrudnia proces optymalizacji, którego
celem jest efektywne wykorzystanie energii chemicznej materiału pędnego.

Zgodnie z powyższym schematem zaprezentowano wpływ poszczególnych etapów
projektowania na wybór optymalnego rozwiązania końcowego. Skupiono się na rozwiązaniach
ograniczających stopień skomplikowania, minimalizujących masę konstrukcji, uwzględniających
czynniki ekologiczne oraz cechujących się wysoką niezawodnością, co w rezultacie przekłada
się na obniżenie kosztów, a tym samym pozwala na elastyczne funkcjonowanie systemu
transportu jako całości.

Przedstawiony poniżej opis procesu projektowania rakiety zilustrowany został szczegółami
dotyczącymi najbardziej obiecującej konstrukcji – rakiety trójstopniowej zasilanej ciśnieniowo.
Przedstawiono jednak również konstrukcję rakiety dwustopniowej o turbo pompowym systemie
zasilania oraz obliczenia toru lotu obu rakiet.
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Rys. 7. Schemat etapów projektowania

Szacowanie mas i przyrostów prędkości poszczególnych stopni rakiety

Ten etap koncepcyjnego projektowania rakiety nośnej oparto na uproszczonej zasadzie
zachowania pędu, która dla rakiet wielostopniowych często nazywana jest równaniem
Ciołkowskiego:

w którym kluczowe znaczenie dla osiągów rakiety ma parametr charakteryzujący materiał
napędowy, tj. impuls właściwy, jak i drugi, związany z konstrukcją stopnia, tj. współczynnik
konstrukcyjny.

Równanie to pomija wpływ oporu aerodynamicznego oraz sił grawitacyjnych działających na
rakietę w czasie jej lotu przez atmosferę. Z tego powodu jest ono pierwszym przybliżeniem
osiągów rakiety i nie odzwierciedla rzeczywistego profilu jej misji. Uwzględniając szacowane
straty prędkości oraz straty wynikające z działania sił oporu i sił grawitacyjnych możliwe jest
wstępne określenie poszczególnych mas rakiety.

W oparciu o program CEA przeprowadzono obliczenia impulsów właściwych dla warunków
pracy silników stopnia startowego i kosmicznego. Z obliczeń tych wynika, że mieszanina ciekłego
metanu i ciekłego tlenu daje najwyższe wartości impulsów (Isl = 2550 m/s – dla stopnia
startowego, Ivac = 3500 m/s – dla stopnia kosmicznego) i są one wyższe o około 200 m/s, dla
mieszaniny ciekłego tlenu z alkoholami, czy o około 150 m/s z naftą.

Wartości współczynników konstrukcyjnych dla poszczególnych stopni przyjmowano,
uwzględniając ich warunki pracy wynikające z wartości ciśnienia zasilania silników, obciążenia
aerodynamicznego oraz maksymalnego przyśpieszenia. Uzyskane współczynniki porównywano
do współczynników konstrukcyjnych istniejących rakiet.

Idea wykorzystania boostera, który rozpędzi pozostałe stopnie rakiety (drugi i trzeci) do
prędkości około 1000 m/s na wysokości w zakresie 25-50 km jest związana z możliwością jego
wielokrotnego wykorzystania. Taki booster posiadałby stosunkowo prostą konstrukcję, a jego
odzyskiwanie byłoby łatwe. Wracałby on na Ziemię w okolicach wyrzutni, tj. mógłby być
sterowany podczas opadania za pomocą spadochronu. Jedynie, do wymiany mogłyby być
elementy silnika. Booster taki po badaniu technicznym, niewielkim kosztem przygotowany by
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był do  kolejnego lotu. Nieodzyskiwalnym byłyby natomiast stopień drugi i trzeci. Oba te stopnie,
pracowałyby już praktycznie w próżni, toteż ciśnienie zasilania silników mogłoby być
stosunkowo niewysokie, przez co wartości współczynniki konstrukcji byłyby małe.

Po oszacowaniu strat prędkości spowodowanych oporami aerodynamicznym oraz
grawitacyjnymi określono wartość całkowitego przyrostu prędkości, który jest sumą prędkości
wymaganej do wprowadzenia satelity na orbitę kołową oraz wspomnianych powyżej strat.
Oszacowano więc, że dla rozważanej koncepcji umieszczenia satelity na orbicie
synchronizowanej słonecznie na wysokość 600km nad powierzchnią Ziemi całkowity przyrost
prędkości powinien zawierać się w zakresie 9500-10700 m/s. Poszczególne składowe prędkości
oszacowane w pierwszym przybliżeniu są przedstawione w poniższej tabeli:

Tabela 2. Szacunkowy rozkład przyrostów i strat prędkości pomiędzy stopnie rakiety.

Dobór silnika (silników)

Silnik pierwszego stopnia rakiety kosmicznej pracuje w zmiennych warunkach ciśnienia.
Praca jego rozpoczyna się na poziomie morza (przy ciśnieniu atmosferycznym), a kończy
praktycznie przy minimalnej wartości ciśnienia zewnętrznego. Silnik taki, ze względu na jego
maksymalne wykorzystanie musi w czasie startu pracować w warunkach bliskich oderwania.
Dobór takich parametrów pracy silnika jest podyktowany tym, że w miarę wzrostu wysokości
lotu jego osiągi się poprawiają (wzrasta impuls właściwy). Natomiast parametry pracy silników
wyższych stopni są praktycznie dobierane do warunków pracy w próżni.

Dla większości silników startowych punktem obliczeniowym są ciśnienia wylotowe na
poziomie 0,5 – 0,65 bar. Wartość ciśnienia wylotowego na takim poziomie pozwala na uniknięcie
zjawiska oderwania przepływu w dyszy niezależnie od przyjętej zasady określania jego
wystąpienia. Ciśnienie wylotowe silników wyższych stopni uwarunkowane jest praktycznie
przez dwa ograniczenia, tj. uniknięcie kondensacji na wylocie z dyszy oraz nieprzekroczenia
przez średnicę wylotową dyszy średnicy stopnia rakiety. Ciśnienie wylotowe silników stopni
pracujących poza atmosferą ogranicza także warunek nałożony na wartość maksymalnego
rozprężania (nie więcej niż ~1000), lub stopień rozwarcia dyszy (nie większy niż ~100). Wyższy
stopień rozwarcia dyszy powoduje trudności w wykonaniu i zapewnieniu jej sztywności, a także
znacznie zwiększa masę całego silnika, przez co maleje sprawność całej rakiety. Zestawienie
parametrów pracy silników rakietowych zawarte są w tabelach 3 - 5.
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Tabela 3. Przyjęte ciśnienie w komorze spalania.

Powyższe „brzegowe” parametry pracy silników poszczególnych stopni rakiety pozwoliły na
określenie ich osiągów przy użyciu programu VisualCEA[10].

Tabela 4. Impulsy właściwe silników rakietowych poszczególnych stopni.

Dobór wartości ciągu silnika danego stopnia zależny jest od masy stopnia (rakiety) oraz
przewidywanych wartości przeciążeń. Dla silników pierwszego stopnia wartość przeciążenia
(stosunek przyśpieszenia uzyskiwanego przez rakietę do przyspieszenia ziemskiego) powinna
mieścić się w zakresie 1,12 – 1,5 dla zapewnienia prawidłowego startu, natomiast wartość ta
nie powinna przekraczać 4 w czasie całkowitej pracy silnika danego stopnia.

Tabela 5. Ciąg, wydatek masowy, czas działania.

Wymiary silników, wynikające z wartości wydatków i parametrów termodynamicznych
określono w oparciu o programy VisualCEA[10] oraz REGANP[11].

Tabela 6. Wymiary konstrukcyjne silników.

optymalizacja stopni

Kluczowy wpływ na osiągi rakiety ma masa struktury, dlatego konieczne jest do jej budowy
wykorzystanie lekkich materiałów oraz zaawansowanych konstrukcji zbiorników(zbiorniki
kompozytowe). W przypadku zasilania ciśnieniowego, który był podstawą koncepcyjnych
rozważań, istnieją elementy układu, które w procesie optymalizacyjnym pozwalają na takie
redukowanie masy.

Układ zasilania ciśnieniowego jest najprostszym i najtańszym systemem zasilania
stosowanym w technice rakietowej. Ma on jednak ograniczone zastosowanie ze względu na
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niższe osiągi w porównaniu do systemów turbo-pompowych. Z tego względu można go stosować
w niewielkich rakietach o małej nośności.

Gaz roboczy (hel, azot) zawarty w zbiornikach systemu pod wysokim ciśnieniem wpływa
poprzez reduktor, ograniczający ciśnienie do poziomu ciśnienia pracy, do zbiorników
zawierających składniki materiału pędnego wypychając je przez kanały zasilające do głowicy
wtryskowej komory spalania silnika.

Rys. 8. Schemat instalacji zasilania ciśnieniowego oraz strat podczas przetłaczania.

Ciekły tlen i ciekły metan posiadają stosunkowo dużą prężność par. Pozwala to na
ograniczenie ilości gazu roboczego wypychającego składniki materiału pędnego ze zbiorników
rakiety, zmniejszając jej masę. Dodatkowym sposobem ograniczającym masę czynnika roboczego
jest jego podgrzewanie. Wadą ciśnieniowego systemu zasilania jest ciężar zbiorników, których
ścianki ze względów wytrzymałościowych muszą być grubsze. Jednak przy takim rozwiązaniu
konstrukcja zbiorników stanowi jednocześnie strukturę nośną rakiety.

Obliczenia optymalizacyjne masy ciśnieniowego systemu zasilania wykonano przy użyciu
programu Omarak[15]. Program tworzony był z myślą o optymalizacji masy ostatniego stopnia
rakiety, ponieważ niezbędnym wejściowym parametrem obliczeniowym był przyrost prędkości
uzyskiwany przez dany stopień. Wykorzystując oszacowane straty prędkości związane z oporem
i grawitacją istnieje także możliwość wykorzystania go do optymalizacji mas pozostałych stopni
rakiety.

Danymi koniecznymi do przeprowadzenia optymalizacji niższych stopni są parametry:
impulsów właściwych i masy silnika, składników materiału pędnego, przyrostu prędkości
danego stopnia, średnicy minimalnej obliczanej na podstawie przekroju wylotowego silnika.
Dane te uzyskano z wcześniejszych etapów projektowania.

Wyniki analiz procesu optymalizacyjnego, poprzez zdefiniowanie typowych parametrów
i wymiarów zbiorników aluminiowych, tj. ciśnienie pracy i ich objętość robocza, stanowiły
podstawę porównawczą do zbiorników istniejących.

Zestawienie to potwierdziło, że masy zbiorników aluminiowych, które zostały wyliczone
odpowiadają masom zbiorników użytych w misjach kosmicznych, pokazało to także, że na
przykładzie bardziej zaawansowanych konstrukcyjnie zbiorników kompozytowo – metalowych
możliwy jest do uzyskania pewien zapas masy, który przy ich wykorzystaniu znacznie
ograniczyłby masę stopni ra kiety.

W zastosowaniach kosmicznych coraz szerzej wykorzystywane są materiały kompozytowe, ze
względu na ich stosunkowo małą gęstość właściwą, a przy tym wysoką wytrzymałość Używa się
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ich w elementach nośnych, szczególnie górnych stopni jako owiewki, które odrzucane są po
opuszczeniu gęstej atmosfery, ale również jako materiały ablacyjne i elementy mocowań
ładunków.

Tabela 7. Elementy ciśnieniowego systemu zasilania – I stopień rakiety.

Tabela 8. Elementy ciśnieniowego systemu zasilania – II stopień rakiety.

Tabela 9. Elementy ciśnieniowego systemu zasilania – III stopień rakiety.
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W obliczu tak szerokiego zastosowania, zaczęto badać ich przydatność jako materiały możliwe
do wykorzystania przy budowie lekkich zbiorników. Jednak procesy napełniania materiałami
kriogenicznymi – wodór, tlen, metan – powodują trudności związane z uszczelnianiem, mikro
pęknięciami, stabilnym przechowywaniem (kompatybilnością materiałową). Wymienione
zagadnienia przysparzają inżynierom najwięcej problemów. Ich rozwiązanie z pewnością zapewni
odebranie prymu wiodącego konstrukcjom wyłącznie metalowym, ponieważ zaletą
wykorzystania zbiorników kompozytowych jest przewidywane ograniczenie ich masy rzędu od
20 do 50% w stosunku do masy zbiorników metalowych.

5. KonStRuKcja RaKiety

Rakieta trójstopniowa

Tabela 10. Parametry techniczne poszczególnych stopni rakiety trójstopniowej.

a) b) c)
Rys. 9. Poszczególne stopnie rakiety trójstopniowej (a-stopień pierwszy, b-stopień drugi, 

c-stopień trzeci).
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Rakieta dwustopniowa

Tabela 11. Parametry techniczne poszczególnych stopni rakiety dwustopniowej.

a) b)
Rys. 10. Poszczególne stopnie rakiety dwustopniowej (a-stopień pierwszy, b-stopień drugi).

obliczenie toru lotu na orbitę SSo

Misją projektowanych rakiet jest dostarczenie ładunku(satelity) o masie 100 kg na kołową
orbitę synchronizowaną słonecznie o wysokości około 600 km. Docelowym punktem startu
rakiet jest wyrzutnia startowa ELA1 z kosmodromu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
znajdującego się w Kourou w Gujanie Francuskiej, w Ameryce Południowej. Symulację lotu
opisywanych rakiet wykonano programem komputerowym VRS (Visual Rocket Simulation),
którego opis można znaleźć w pracy[15].
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Rys. 11. Wyniki lotu rakiety dwustopniowej zasilanej systemem ciśnieniowym 

(niebieski-prędkość [m/s], pomarańczowy- wysokość [km], ciemno zielony - ciąg [kN], 

jasno zielony - przeciążenie [-], szary - siła oporu[kN]).
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Ciąg startowy rakiety dwustopniowej wyniósł F0=355 kN, co daje 1.15 wartości ciężaru
rakiety w czasie startu. Największe przeciążenie rakiety przed separacją stopnia 1 osiągnęło
wartość około 6g. Maksymalne ciśnienie dynamiczne w czasie lotu wynoszące 23kPa, rakieta
uzyskała po 105 sekundach, na wysokości 13 km.

Tuż przed wypaleniem się materiału pędnego w pierwszym stopniu, rakieta uzyskuje
przyśpieszenie aI= 62 m/s2 na wysokości hI=150km, a przyrost prędkości równy ΔVI=3290 m/s.
Następnie konstrukcja rakiety poddana jest spadkowi przyśpieszenia o 70 m/s2 (~7g) do
wartości około -7m/s2.

Po odrzuceniu zużytego stopnia i po okresie lotu swobodnego, zwanego „coasting period”,
czyli lotu bezwładnego, następuje odpalenie następnego stopnia. Czas trwania tej fazy lotu
wynosi około 133 sekund i ma on na celu pochylenie rakiety do takiego kąta, aby umożliwił on
wejście napędzanego ładunku na kołową orbitę SSO. „Coasting period” powoduje wytracenie
prędkości rakiety o 830 m/s, natomiast rakieta wznosi się w tym czasie o około 280 km.

Drugi stopień odpalany jest na wysokości ~430km i pracuje on przez około 400 sekund
nadając rakiecie przyrost prędkości ΔVII=5119 m/s. Maksymalne przyśpieszenie rakiety
pochodzące od pracującego drugiego stopnia wynosi aII=32m/s2 (~3.2g). Po separacji ostatniego
stopnia ładunek (m=100kg) osiąga orbitę kołową SSO o wysokości 600km. Straty związane
z lotem przez atmosferę i oporem grawitacyjnym wynoszą 3177 m/s.

Ciąg startowy rakiety trójstopniowej wyniósł około 240 kN. Stosunek ciągu startowego do
ciężaru rakiety w chwili startu równy jest 1.5, co pozwala na łagodny start bez dużych
przeciążeń. W 80 sekundzie lotu, na wysokości 12.2 km konstrukcja rakiety obciążona jest
maksymalnym ciśnieniem dynamicznym, które wynosi około 29 kPa.

Z wykresu przyspieszeń wynika, że, tuż przed oddzieleniem się pierwszego stopnia rakieta
uzyskała przyśpieszenie o wartości 19 m/s2 (~2g). Następnie po oddzieleniu się stopnia 1, na
wysokości hI=31.6km, rakieta doznała ujemnego przeciążenia rzędu -3g, co dla tego typu
konstrukcji jest wartością bezpieczną (max ~8-9g), zwłaszcza, że z założenia rakieta leci na
zerowym kącie natarcia, a więc siła hamująca ma tylko jedną składową podłużną. Przed
uruchomieniem 2 stopnia rakieta leci bezwładnie około 3 sekundy. Czas ten jest czasem
oczekiwania rakiety na uzyskanie bezpiecznej odległości między odrzuconym stopniem, a także
czasem przejścia wszystkich systemów uruchamianego stopnia w stan pracy nominalnej.
Pracujący pierwszy stopień marszowy nadał rakiecie przyrost prędkości równy ΔVI=980 m/s.
Czas separacji spowodował, że rakieta zwolniła o 25 m/s.

Drugi stopień rozpędza rakietę do prędkości około 3230 m/s osiągając przy tym
przyśpieszenie rzędu 32 m/s2 (~3.26g). Przyrost prędkości rakiety spowodowany pracą
drugiego stopnia wynosi około ΔVII=2280m/s. Po oddzieleniu drugiego stopnia na wysokości
hII=302km, rakieta doznaje zmiany przyśpieszenia o około Δa=26 m/s2 (~2.65g). Następnie
przez 48 sekund trwa okres lotu bezwładnego, który pochyla rakietę do kąta 330 zanim
uruchomiony zostanie trzeci stopień.

Trzeci stopień nadaje ładunkowi (m=100kg) przyrost prędkości ΔVIII=4590 m/s i wprowadza
go na orbitę kołową o wysokości 606 km, uzyskując przy tym maksymalne przyśpieszenie tuż
przed odrzuceniem wynoszące 35.5 m/s2 (~3.5g).

Sumaryczne straty rakiety wynoszą około 3300 m/s, są one różnicą idealnego przyrostu
prędkości każdego stopnia liczonego na podstawie równań Ciołkowskiego, a uzyskanym
przyrostem, który uwzględnia straty związane z oporem aerodynamicznym i grawitacyjnym.
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Rys. 12. Wyniki lotu rakiety trójstopniowej zasilanej systemem ciśnieniowym 

(niebieski-prędkość [m/s], pomarańczowy - wysokość [km], ciemno-zielony - ciąg [kN], 

szary - siła oporu [kN], czerwony - ciśnienie dynamiczne [kPa], różowy - masa rakiety [x100kg],

zgniło-zielony - przyśpieszenie [m/s2]).
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Porównując osiągi rakiety dwustopniowej z trójstopniową można zauważyć, że:
- Ciśnienie dynamiczne działające w czasie lotu na rakietę dwustopniową jest porównywalne do

ciśnienia dynamicznego działającego na rakietę trójstopniową.
- Całkowite straty lotu rakiety związane z oporem aerodynamicznym i grawitacyjnym są bardzo

podobne w obu przypadkach.
- Maksymalna zmiana przyœpieszenia w rakiecie dwustopniowej jest dwukrotnie większa, niż

w rakiecie trójstopniowej, co może zagrażać konstrukcji, a tym samym całej misji.
- Masa startowa rakiety dwustopniowej wynosz¹cej ten sam ³adunek co trójstopniowa jest od

niej o 14 ton większa, co stanowi 66.7% masy całkowitej rakiety trójstopniowej.
- Rakieta dwustopniowa zasilana jest systemem turbo pompowym, co znacznie podnosi jej koszt

produkcji.
Mimo, że rakieta dwustopniowa jest konstrukcją mniej zawodną, a ostatnie badania wykonane

przez firmę Aerospace Corporation, wykazały, że aż 91% przypadków zniszczenia rakiet nośnych
spowodowane były przez wadliwą pracę napędu, awioniki i systemów stabilizacji oraz przez
systemy separacji stopni, to z punktu widzenia kosztów całej konstrukcji oraz jej uproszczonej
technologii zastosowanych systemów (ciśnieniowy system zasilania) rakieta trójstopniowa
wydaje się konstrukcją optymalną dla przyszłych, tanich rakiet nośnych, używanych jako nośniki
małych satelitów. Dodatkową cechą, a zarazem ostatecznie rozstrzygającą wyższość rakiet
trójstopniowych zasilanych ciśnieniowo nad rakietami dwustopniowymi zasilanymi turbo
pompowymi systemami jest fakt, że rakiety trójstopniowe posiadają większe spektrum działania
poprzez uzyskiwanie lepszych osiągów, tj. mniejszą masę startową oraz mniejsze obciążenia
konstrukcji w czasie lotu dla tej samej masy ładunku i wysokości orbity, większy zasięg orbitalny
(wysokość orbity) dla tej samej masy ładunku, czy też większa masa ładunku dla tej samej masy
rakiety i wysokości orbity.

6. PoDSuMoWanie i WnioSKi

Przedstawione powyżej koncepcje rakiet nośnych do wprowadzania mini satelitów na orbity
synchronizowane słonecznie stanowią dopiero pierwsze przybliżenie procesu wyboru
ostatecznej konstrukcji i budowy takiej rakiety. Dalsza analiza powinna prowadzić do wyboru
jednego rodzaju środka napędowego, który powinien zapewniać ekologiczne warunki zarówno
w trakcie przygotowania rakiety na wyrzutni, jak również w aspekcie zanieczyszczania
atmosfery przez produkty generowane podczas lotu atmosferycznego rakiety. Natomiast wybór
dwu, czy trzystopniowej rakiety musi być wynikiem nie tylko analizy technicznej lecz również,
a może przede wszystkim, analizy kosztów całego przedsięwzięcia. Jeśli udałoby się zbudować
booster (stopnień startowy), którego koszty odzyskania i przygotowania do następnego lotu
byłyby stosunkowo niewysokie, to koncepcja rakiety trzystopniowej, w której wszystkie stopnie
byłyby zasilane ciśnieniowo powinna być wybrana. W przeciwnym wypadku będzie należało się
skupić na rakiecie dwustopniowej z nieodzyskiwanymi stopniami. W tym przypadku pierwszy
stopień byłby napędzany kosztownym silnikiem zasilanym turbo pompowo, co jednak umożliwi
zbudowanie stosunkowo lekkiej konstrukcji stopnia (stosunkowo niskie ciśnienie w zbiornikach
paliwa i utleniacza). W obu przypadkach ostatni stopień rakiety będzie zasilany ciśnieniowo, co
pozwoli uprościć konstrukcje i ograniczyć koszty budowy całej rakiety.

Jednak najważniejsza decyzja prowadząca do budowy takiej rakiety powinna być podjęta
przez Europejską Agencję Kosmiczną, a w jej budowie powinno wziąć udział wiele krajów
europejskich. Prowadzone obecnie w Polsce prace w tej dziedzinie powinny poskutkować
włączeniem naszego kraju do tego przyszłego przedsięwzięcia Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Konieczność podjęcia takiego przedsięwzięcia wynika z faktu, że ESA nie posiada rakiety
przeznaczonej do wysyłania w kosmos małych satelitów i w tym aspekcie musi korzystać
z wynajmowanych do tego celu rakiet. Aby zapewnić Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
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pełną niezależność od kontraktorów spoza Unii Europejskiej konieczne jest więc uruchomienie
kolejnego programu i zbudowanie Europejskiej rakiety do wysyłania małych sztucznych
satelitów Ziemi.
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analySiS oF RocKet DeSiGneD to launch SMall Satellite to SSo

Abstract

A short presentation of Polish contribution into development of rocket as well as the role of the

Institute of Aviation in design of ballistic, meteorological and space instrument are briefly described.

Main part of the paper is devoted to analyses of design and performances of small rocket designed

to launch 100 kg satellite into 600 km Solar Synchronous Orbit (SSO). Selection of propellants,

engines and comparison of performance of two and three stage rockets is presented.
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Projekt wstęPny silnika rakietowego 

na ciekły materiał Pędny 

dla Pierwszego stoPnia rakiety kosmicznej

Paweł Surmacz
Instytut Lotnictwa

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. 

Projekt wstęPny silnika rakietowego na ciekły materiał Pędny dla Pierwszego stoPnia... 29



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.

Projekt wstęPny silnika rakietowego na ciekły materiał Pędny dla Pierwszego stoPnia... 37



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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ANALIZA WYKONALNOŚCI REGENERACYJNEGO
SYSTEMU CHŁODZENIA SILNIKA RAKIETOWEGO
PRZY WYKORZYSTANIU EKOLOGICZNYCH
MATERIAŁÓW PĘDNYCH

Kamil Sobczak

Instytut Lotnictwa

Streszczenie
W artykule przedstawiona zostanie metodyka i obliczenia układu chłodzenia silnika

rakietowego zasilanego ciekłym tlenem i ciekłym metanem. Określone zostaną kluczowe parametry

wpływające na sprawne działanie układu chłodzenia, a wykonane analizy pozwolą na sprawdzenie:

· niezawodności funkcjonowania poszczególnych elementów układu chłodzenia w zakresie

dopuszczalnych i przewidywanych obciążeń

· potencjalnych obszarów podatnych na uszkodzenia, ich identyfikację, kontrolę lub

przeprojektowanie, ograniczenie masy

WStęp

Opracowanie wydajnego systemu chłodzenia komory i dyszy silnika rakietowego jest jednym
z podstawowych etapów procesu projektowania. Złożoność rozpatrywanego systemu wiąże się
z obecnością wzajemnie na siebie oddziałujących mechanizmów wymiany ciepła: konwekcji,
radiacji i przewodzenia.

Chłodzenie aKtyWne

Rozwiązanie konstrukcyjne, w którym zapewniona jest cyrkulacja czynnika chłodzącego
omywającego te części konstrukcji, które narażone są na kontakt z gorącymi gazami jest
określane mianem chłodzenia aktywnego. 

Przepływ gorących gazów z bardzo dużą prędkością przez komorę spalania i dyszę generuje
strumień ciepła, który na drodze konwekcji i promieniowania przekazywany jest do ścianki
wewnętrznej. Następnie ciepło na drodze przewodzenia przepływa przez ścianę i w kontakcie
z płynem chłodzącym zachodzi jego podgrzanie.
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Warunkiem koniecznym do zaistnienia możliwości chłodzenia jest to by ciepło generowane
przez gorące spaliny nie przekroczyło dopuszczalnej pojemności cieplnej czynnika chłodzącego
– stabilny zakres pracy (linia ciągła od punktu A poprzez B, aż do C; rys 1). W przeciwnym
wypadku nastąpi całkowite odparowanie czynnika chłodzącego i ścianka ulegnie przepaleniu.

Rys. 1. Zakresy pracy aktywnego, zewnętrznego chłodzenia. Źródło [1]

Strumień ciepła w silnikach rakietowych osiąga wartości nawet do 160 MW/m2, na
przykładzie SSME [2]. Natomiast silnik Vulcain generuje strumienie ciepła o wartościach
dochodzących do ok. 80 MW/m2 [2], przy wydatku całkowitym równym 320 kg/s i ciśnieniu
w komorze wynoszącym 115 bar.

Więc skuteczne rozwiązanie problemu chłodzenia sprowadza się do tego, aby w założonych
warunkach działania silnika (ciśnieniu w komorze pc, temperaturze T2 i wydatku m) spełnić
poniższe wymagania:
· utrzymania dopuszczalnej temperatury Tgs na ściance, w obszarze przekroju krytycznego

o najwyższym strumieniu ciepła, która nie wpłynie na przekroczenie wytrzymałości ścianki
· zapewnienia temperatury cieczy na wyjściu z kanału chłodzenia na poziomie niższym niż

temperatura wrzenia. Warunek ten będzie spełniony, gdy całkowity strumień cieplny będzie
mniejszy niż pojemność cieplna cieczy chłodzącej.
Otrzymuje się to poprzez prawidłowo zaprojektowane płaszcze lub kanały chłodzenia

przylegające do głowicy wtryskowej, komory i dyszy, które pozwalają również na zwiększenie
bezpieczeństwa i niezawodności pracy silnika.
Dążenie do uzyskania wyższych osiągów silnika rakietowego jest możliwe dzięki: 
· zastosowaniu bardziej energetycznych materiałów pędnych
· wykorzystaniu wyższych ciśnień w komorze

W obydwu przypadkach jednak następuje wzrost strumienia ciepła wynikający ze
zwiększania obciążeń cieplnych i gęstości przepływającego gazu. 

Określenia wielkości, o jaką podniesie się strumień konwekcyjny dokonuje się w oparciu
o zależność na stosunki ciśnień (p’’/p’)0,8 [3]. Również wzrost cząstkowych  ciśnień gazów silnie
promieniujących wpłynie na intensywność wymiany ciepła poprzez radiację, której charakter
jest proporcjonalny do wykładnika potęgi temperatury.
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Model terModynaMiCzny

W opisie pół-empirycznym najtrudniejszym problemem do rozwiązania jest oszacowanie
współczynnika przejmowania ciepła, który w zależności od przyjętego modelu będzie
najdokładniej odpowiadał warunkom rzeczywistej konstrukcji.

Rys. 2. Mechanizm chłodzenia aktywnego. Źródło [4]

Wartość współczynnika przejmowania ciepła wyrażona jest poniższym wzorem [3]
uwzględniającym wpływ parametrów takich jak:

· skład spalin i ich właściwości
· temperatura gorących gazów
· temperatura ściany wewnętrznej
· prędkość i ciśnienie przepływu

(1)

Również w przypadku przepływu chłodziwa w kanale chłodzenia należy określić
współczynnik przejmowania ciepła ze ścianki. W tym celu przyjmując, że przepływ jest
wymuszony i nieściśliwy, słuszna jest empiryczna zależność:

(2)

Powyższy wzór jest zmodyfikowaną wersją zależności Dittus’a-Boelter’a[5] dla przepływów
całkowicie turbulentnych przy założeniu stałych właściwości płynu. Modyfikacji uległy
własności, które w programie są wyliczane dla średniej temperatury w warstwie przyściennej:

Tref = (T∞ + Ts) / 2

Z Rys. 3 wynika, że jednoznaczność określenia współczynnika przejmowania, nawet przy
ściśle zdefiniowanych warunkach, w znacznej mierze zależy od przyjętego modelu go
opisującego.

Na strumień ciepła oprócz konwekcji wpływ ma także radiacja, którą uwzględniono dla dwóch
najbardziej promieniujących gazów, CO2 oraz H2O, zgodnie ze wzorami [3]:
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Rys. 3. Wartość współczynnika przejmowania dla wodoru w zależności od przyjętego
modelu w funkcji temperatury zredukowanej; Pr=1.6, Reb=2e6, Ts=300K, D=0.01m, x/D=40.

Źródło [4]

(3)

(4)

obliCzenia WyMiany Ciepła W uKładzie Chłodzenia aKtyWnego

Opis zasady działania systemu chłodzenia aktywnego opiera się na założeniu równowagi
bilansu strumieni ciepła. Wtedy poprzez zrównoważenie i przyjęcie warunków, że ciepło
wydzielanie w trakcie pracy silnika nie zależy od czasu działania silnika, można określić rozkład
temperatur we wszystkich punktach silnika.

W tym celu opracowano program, który w sposób iteracyjny i przy uwzględnieniu:
· rzeczywistego rozkładu ciśnienia, temperatury i prędkości przepływu w komorze i dyszy

silnika rakietowego oraz stałego składu spalin, „zamrożonego” w końcowym przekroju
komory spalania, pozwala na oszacowanie współczynnika przejmowania ciepła od
gorących gazów do ścianki zgodnie ze wzorem (1)

· geometrii przestrzeni, w której przepływa czynnik chłodzący, jako płaszcza chłodzącego
o stałej wysokości kanału

· oszacowania współczynnika przejmowania ciepła od strony czynnika chłodzącego,
zależnie od prędkości przepływu, parametrów fizycznych w funkcji temperatury
i ciśnienia zgodnie ze wzorem (2); 

· zmianę współczynnika przewodzenia materiału, z którego wykonana jest ścianka
oddzielająca gorące gazy wylotowe od cieczy chłodzącej, w funkcji temperatury.

Schemat przedstawiony na Rys. 4 obrazuje podział geometrii silnika na węzły, w których
przeprowadzano obliczenia.
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Rys. 4. Węzły obliczeniowe

Pierwszy krok to wczytanie plików, w których zawarte są informacje o geometrii silnika,
parametrach przepływu oraz składzie spalin na końcu komory spalania, utworzonych
w programach REGANP[6] i VisualCea [7]. W ten sposób można przeprowadzić obliczenia dla
różnych konfiguracji geometrycznych silnika.

Rys. 5. Zaimportowana charakterystyka temperatury i ciśnienia

Warunek początkowy definiowano poprzez wprowadzenia w formie pliku rozkładu
temperatury na ściance, o ile jest on znany. W przeciwnym wypadku rozkład ten definiuję się
poprzez podanie przypuszczalnych temperatur w charakterystycznych przekrojach: komory,
krytycznym i wylotowym, a między tymi przekrojami następuje interpolacja liniowa.

Określenie ciepła właściwego, lepkości i przewodności, wykorzystywanych w równaniach na
oszacowanie współczynników przejmowania ciepła dla strony gorących gazów, realizowane jest
poprzez wyliczenie danych termodynamicznych i transportowych ze współczynników
określonych równaniami [8, 9]:

· ciepło właściwe

Cp (T)/R = a1T– 2 + a2T– 1 + a3 + a4T + a5T2 + a6T3 + a7T4
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· lepkość i przewodność

Dane termodynamiczne i transportowe w przypadku chłodziwa pobierane są z tabel, których
źródłem jest serwis National Institute of Standards and Technology (NIST) [10].

Mając tak zdefiniowane procedury odczytu danych potrzebnych do równania (1) na
współczynnik przejmowania, pierwszym krokiem jest wyliczenie strumieni ciepła w każdym
z węzłów od strony gorących gazów. 

W pierwszej iteracji dokonywane jest to przy założeniu wstępnie określonego rozkładu
temperatury na ściance.

,

gdzie – rozkład temperatury w węzłach z poprzedniego kroku

Z założenia, że schemat dąży do równowagi poprzez przepływ ciepła przez ścianę, a następnie
pochłonięcie go przez ciecz chłodzącą, wylicza się wzrost jej temperatury i określenie względem
jej wartości współczynnika przejmowania od strony cieczy chłodzącej według wzoru (2), który
posłuży do wyliczenia temperatury ściany od strony chłodziwa, zgodnie z zasadą przejmowania:

Ostatnim etapem każdej iteracji jest sprawdzenie czy temperatura ściany od strony gorących
gazów, zdefiniowana w poprzedniej iteracji zawiera się w rozmiarze dopuszczalnego błędu.
W tym celu wykorzystywane jest równanie przewodzenia ciepła w ścianie:

Rys. 6. Schemat struktury programu
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Chłodzenie aKtyWne na przyKładzie SilniKa i Stopnia raKiety

Ciśnieniowy system zasilania nie jest predestynowany z założenia do konieczności
zapewnienia chłodzenia aktywnego, ale w przypadku silnika pierwszego stopnia możliwość taka
byłaby korzystna. Z tego względu przeprowadzono analizę chłodzenia dyszy i komory silnika.

Tabela 1 Parametry silnika rakietowego

Przyjmując średnią wartość ciepła właściwego dla metanu równą 3500 J/kgK oraz zakładając,
że ciśnienie na wylocie z kanału chłodzenia musi być większe o około 25% niż ciśnienie
w komorze, to temperatura wrzenia metanu wyniesie ok. 171K. Czyli maksymalna różnica
temperatur, przy nie uwzględnianiu ogrzewania się metanu w zbiorniku oraz kanałach
doprowadzających, wyniesie 80 K.

Wtedy dla całkowitego wydatku metanu przepuszczonego przez kanał chłodzący:

W celu jakościowej oceny przydatności takiego rozwiązania przeprowadzono obliczenia
strumienia ciepła na hipotetycznie przyjętym rozkładzie temperatury na ściance, symulując
w ten sposób chłodzenie po drugiej stronie ścianki. Wartości uzyskanego strumienia ciepła
przekraczały pojemność cieplną metanu.

Rys. 7. Strumień ciepła na ściance od strony spalin

Stąd wniosek, że wartość całkowitego strumienia ciepła możliwego do odebrania, za pomocą
jednego składnika chłodzącego jakim był metan, okazuje się nie wystarczający przy założeniu,
że chłodzeniu podlega cała długość ściany komory i dyszy.

Kolejnym podejściem było sprawdzenie czy skuteczne będzie chłodzenie przy wykorzystaniu
dodatkowo drugiego składnika materiału pędnego jakim był tlen. Warunek na odparowanie
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tlenu, przy założeniu, że ciśnienie na wylocie z kanału chłodzenia tlenem również nie może być
niższe niż 25 bar, pozwala na podniesienie temperatury o ok. 70K. Przyjmując średnie ciepło
właściwe tlenu 1500 J/kgK otrzymano:

Wtedy suma pojemności cieplnych tlenu i metanu, zakładając, że przetłaczany będzie ich
całkowity wydatek, wynosi 13,88 MW. Wartość ta pozwala przypuszczać, że chłodzenie dwu
składnikowe okaże się skuteczne.

Chłodzenie dWuSKładniKoWe

Obliczenia przeprowadzono z uwzględnieniem wpływu szerokości płaszcza chłodzącego,
grubości ścianki oraz przy uwzględnieniu wpływu zmiany kolejności czynników chłodzących.
Założenia:
· temperatura początkowa odpowiedniego czynnika jest wyższa o 10 stopni od temperatury

krzepnięcia
· koniec chłodzenia danym czynnikiem następuje w przypadku, gdy w kolejnym węźle

obliczeniowym ciecz chłodząca uzyskuje temperaturę odparowania
· pominięto zmianę wartości parametrów - ciepła właściwego, lepkości i przewodności

w funkcji ciśnienia, ponieważ dla przedziału ciśnień, z zakresu pracy silnika I stopnia, różnica
ta jest mniejsza niż 5% 

· nie uwzględniano wrzenia powierzchniowego w kanale chłodzącym oraz kondensacji na
ściance od strony gorących gazów

· przyjęto zmienne parametry materiałowe ścianki w funkcji temperatury dla materiałów:
miedź, stal

i° zmiana wysokości kanału chłodzenia – grubość ściany = 2mm

Zagadnienie miało na celu wskazanie wpływu wysokości kanału(płaszcza) na skuteczność
chłodzenia.

Dla każdego z 3 przypadków (kanał chłodzący – 1, 2, 3 mm) temperatura ściany od strony
kanału chłodzenia na całym odcinku chłodzonym tlenem przekracza temperaturę wrzenia tlenu
i jest wyższa wraz ze zwiększaniem wysokości kanału.

Niezależnie od wysokości kanału istnieją obszary, zarówno na odcinku chłodzonym metanem
i tlenem, w których temperatura ściany od strony gorących gazów jest niższa niż warunki
kondensacji, a nawet zamarzania. Taki wynik pozwala przypuszczać, że całkowity strumień
ciepła dla powyższych przypadków byłby niższy gdyby uwzględniono zmiany fazowe związków
zawartych w spalinach.

Wysokość kanału większa niż 3 mm nie zapewni odpowiedniego chłodzenia, gdyż wymuszona
konwekcja osłabnie, powodując znaczny wzrost temperatury ściany od strony chłodzenia na
odcinku czynnika chłodzącego jakim jest tlen.

Najlepsze chłodzenie ściany uzyskano dla wysokości kanału wynoszącego 1 mm, jednak
w tym przypadku na ostatnim odcinku kanału chłodzącego komorę spalania wystąpiło całkowite
odparowanie tlenu, wynikające z najwyższego strumienia ciepła. Jednak wnioskując z wyżej
wspomnianego nie uwzględniania przemian fazowych należy przypuszczać, że taka konfiguracja
pozwalałaby zapewnić skuteczne chłodzenie.
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Rys. 8. Geometria: ściana – 2 mm, kanał – 1 mm

Rys. 9. Geometria: ściana – 2 mm, kanał – 2 mm

Rys. 10. Geometria: ściana – 2 mm, kanał – 3 mm
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ii° zmiana grubości ściany – wysokość kanału chłodzenia = 3 mm

Zagadnienie obrazuje wpływ grubości ściany  przy stałej wysokości kanału chłodzenia.
Rozpatrywano dwa przypadki (grubość ściany – 3 i 5 mm; kanał – 3 mm) będące kontynuacją
ostatniego przypadku z poprzedniego zagadnienia.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że zwiększenie grubości ściany o 1mm powoduje
wzrost maksymalnej temperatur o ponad 100 K. Jeśli ściana ma grubość większą niż 3 mm to
temperatura na całej długości ścianki od strony chłodzenia w obydwu odcinkach jest wyższa niż
temperatura wrzenia czynników chłodzących dany odcinek.

Rys. 11. Geometria: ściana – 3 mm, kanał – 3 mm

Natomiast gdy jej grubość przekroczy 5mm to maksymalna temperatura od strony gorących
gazów w przekroju krytycznym zbliża się do wartości granicy plastyczności miedzi.

Rys. 12. Geometria: ściana – 5 mm, kanał – 3 mm

iii° zmiana kolejności wpuszczania czynników – tlen – metan

W zagadnieniu zmiany kolejności czynników chłodzących, przy takiej samej geometrii jak 1
przypadek z Io zagadnienia (najkorzystniejszy), też występuje odparowanie całkowite czynnika
chłodzącego, metanu, drugi etap silnika – komorę. Jednak w tym przypadku strumień
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w przekroju krytycznym jest wyższy. Dzieje się tak, ponieważ tlen na wlocie do kanału
chłodzenia dyszy ma dużo niższą temperaturę. Z tego faktu wynikają również temperatury na
obydwóch stronach ściany. O ile niską temperaturą od strony chłodziwa nie należy się martwić,
o tyle niepokojąca jest temperatura na całej długości ściany od strony gorących gazów nie
przekraczająca 273 K. Tak niska temperatura podważa słuszność stosowania chłodzenia
aktywnego na całej długości dyszy i nasuwa możliwość chłodzenia akumulacyjnego przy użyciu
materiałów o wysokiej wytrzymałości temperaturowej. Interesującym rozwiązaniem byłoby
wykorzystanie kompozytów, głównie ze względu małej masy. Ale w tym przypadku kluczowe
są analizy nieustalonego przepływu ciepła i charakter pracy poszczególnych warstw kompozytu,
a dokładniej stref łączenia, które w ekstremalnych temperaturach narażone byłyby na
rozklejenie i rozwarstwienie [11].

Rys. 13. Rozkład temperatur w warstwach dyszy kompozytowej. Źródło [11]

Rys. 14. Geometria: ściana – 2 mm, kanał – 1 mm

Natomiast znów potwierdzono, że kanał chłodzenia większy niż 3 mm może zagrażać
wytrzymałości ścianki, ponieważ temperatura w przekroju krytycznym od strony gorących
gazów osiągnęła wartość 900 K, co stanowi poziom niszczący ścianę wykonaną z miedzi.
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Rys. 15. Geometria: ściana – 2 mm, kanał – 3 mm

WnioSKi z analiz WyMiany Ciepła

Chłodzenie komory spalania i części zbieżnej dyszy silnika ciekłym tlenem a części  rozbieżnej
ciekłym metanem, pomimo złożonej struktury układu, jest wartym do rozważenia rozwiązaniem.
W takim układzie mamy do czynienia z następującymi zagadnieniami:
· Wraz ze zmniejszaniem wysokości kanału, wzrasta prędkość przepływu, intensyfikując

wymianę ciepła, czego wynikiem są niższe temperatury ściany. Choć z drugiej strony, niskie
temperatury ścian powodują wzrost strumienia ciepła, co prowadzi do szybszego
odparowania czynników chłodzących.

· Wzrost grubości ściany ogranicza strumień ciepła, jednak tym samym podnosi temperaturę
ściany od strony gorących gazów, czyni konstrukcje cięższą.

· Zmiana kolejności czynników chłodzących powoduje niższe temperatury ściany, ale zwiększa
strumień ciepła. Pozytywnym zjawiskiem związanym ze zmianą kolejności  (Zagadnienie III0)
było przesunięcie się miejsca odparowania tlenu, dalej od przekroju krytycznego. Miało to
miejsce zarówno dla wysokości kanału równego 1mm, jak i 3mm.
Ze względu na najkorzystniejsze rozwiązanie, którego konfiguracja przewiduje ograniczenie

grubości ściany, mniejszej niż 2 mm, koniecznym będzie rozpatrzenie zagadnień wytrzy -
małościowych.

Zaprezentowany model wymiany ciepła, zawierający niezbędne opisy zachodzących zjawisk
i przedstawiony jako jednowymiarowy, wymaga uszczegółowienia i rozszerzenia problematyki,
zwłaszcza w zakresie wymiany ciepła w płaszczu chłodzącym (dwu-wymiarowość,
symetryczność osiowa).

Również przypadek w którym tylko część dyszy rozbieżnej jest chłodzona niewielką ilością
ciekłego metanu przedstawia rozwiązanie możliwe do wykonania. Druga część dyszy,
kompozytowa, może być w początkowej części izolowana powierzchniowo przez wypływający
odparowany metan. Ten problem będzie jednak zagadnieniem do oddzielnej analizy.
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Kamil Sobczak

Suitability analySiS of regenarative Cooling SySteM appliCation

for roCKet engine uSing eCologiCal propellantS

Summary
Development of efficient cooling system for rocket chamber and nozzle is the one of the crucial

aspects of designing process. Complexness of considered application is mostly related to mutual

existence of three different modes of heat transfer: conduction, convection and radiation.

This paper describes the theoretical model of thermal-fluids processes in the propulsion system,

especially regenerative cooled engines. For calculation purpose program was written in Fortran.

This code uses iterative marching scheme to match the heat flux and temperature fields of cooling

process.

Description contains a design parameters qualification which influence a feasibility of cooling

system for ecologically propelled rocket engine.
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Wykorzystanie algorytmu genetycznego 

W procesie optymalizacji masoWej 

rakiety trójstopnioWej

Karol Świderski
Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W pracy przedstawiono problem doboru minimalnej masy startowej rakiety trójstopniowej. Do

optymalizacji masy rakiety wykorzystano algorytm genetyczny.

1. WproWadzenie

Optymalizacja jest procesem, w którym poszukiwany jest pewien wektor x, który minimali-

zuje lub maksymalizuje daną funkcję f(x). Wiele algorytmów optymalizacji opiera się o założenie,

że optymalne wartości funkcji odpowiadają miejscom zerowym pochodnej funkcji f:

(1)

Za wyjątkiem przypadków liniowych optymalizacja odbywa się na drodze iteracyjnej. Zwykle

rozpoczyna się od przybliżonego rozwiązania tymczasowego, które następnie poprzez wyko-

rzystanie pewnego algorytmu ewoluuje, aż zostanie osiągnięty ustalony poziom dokładności

rozwiązania. Jeżeli funkcja jest gładka, można oczekiwać, że algorytm zbiegnie się do ekstremum,

o ile poprawnie wybrany został punkt startowy optymalizacji. 

W praktyce spotykane są różne typy funkcji. Z punktu widzenia optymalizacji najbardziej zło-

żonymi funkcjami są te, które przejawiają się w wielu ekstremach lokalnych. Na ogół, pożądanym

wynikiem optymalizacji jest określenie ekstremum globalnego funkcji.

Niestety w wielu przypadkach rozróżnienie ekstremów lokalnych od ekstremum globalnego

nie jest prostym zadaniem. W takich przypadkach dobrze znane algorytmy optymalizacji gra-

dientowej mogą okazać się zawodne. Istnieje jednak grupa algorytmów heurystycznych, jak sy-

mulowane wyżarzanie i algorytmy genetyczne (ewolucyjne), które z powodzeniem stosowane

są powszechnie w wielu zagadnieniach optymalizacyjnych. 

2. algorytm genetyczny

Algorytm genetyczny to rodzaj algorytmu przeszukującego przestrzeń alternatywnych roz-

wiązań problemu w celu wyszukania rozwiązań najlepszych.

Sposób działania algorytmów genetycznych nieprzypadkowo przypomina zjawisko ewolucji

biologicznej, ponieważ ich twórca John Henry Holland [1] właśnie z biologii czerpał inspiracje

do swoich prac. Obecnie zalicza się je do grupy algorytmów ewolucyjnych.



Problem definiuje środowisko, w którym istnieje pewna populacja osobników. Każdy z osob-

ników ma przypisany pewien zbiór informacji stanowiących jego genotyp, a będących podstawą

do utworzenia fenotypu. Fenotyp to zbiór cech podlegających ocenie funkcji przystosowania

modelującej środowisko. Innymi słowy - genotyp opisuje proponowane rozwiązanie problemu,

a funkcja przystosowania ocenia, jak dobre jest to rozwiązanie.

Genotyp składa się z chromosomów, gdzie zakodowany jest fenotyp i ewentualnie pewne in-

formacje pomocnicze dla algorytmu genetycznego. Chromosom składa się z genów.

Wspólnymi cechami algorytmów ewolucyjnych, odróżniającymi je od innych, tradycyjnych

metod optymalizacji, są:

· stosowanie operatorów genetycznych, które dostosowane są do postaci rozwiązań,

· przetwarzanie populacji rozwiązań, prowadzące do równoległego przeszukiwania przestrzeni

rozwiązań z różnych punktów,

· w celu ukierunkowania procesu przeszukiwania wystarczającą informacją jest jakość aktua-

lnych rozwiązań,

· celowe wprowadzenie elementów losowych.

Najczęściej działanie algorytmu przebiega następująco:

[1] Losowana jest pewna populacja początkowa.

[2] Populacja poddawana jest ocenie (selekcja). Najlepiej przystosowane osobniki biorą udział

w procesie reprodukcji.

[3] Genotypy wybranych osobników poddawane są operatorom ewolucyjnym: 

a. są ze sobą kojarzone poprzez złączanie genotypów rodziców (krzyżowanie),

b. przeprowadzana jest mutacja, czyli wprowadzenie drobnych losowych zmian.

[4] Rodzi się drugie (kolejne) pokolenie i algorytm powraca do kroku drugiego, jeżeli nie

znaleziono dostatecznie dobrego rozwiązania. W przeciwnym wypadku uzyskujemy wynik.

Działanie algorytmu genetycznego obejmuje kilka zagadnień potrzebnych do ustalenia:

· ustalenie genomu jako reprezentanta wyniku

· ustalenie funkcji przystosowania/dopasowania

· ustalenie operatorów przeszukiwania

3. optymalizacja masoWa raKiety trójstopnioWej

W każdym procesie optymalizacyjnym niezbędnym prerekwizytem jest definicja funkcji celu

oraz parametrów optymalizacji. Jako przykład wykorzystania algorytmu genetycznego wybrany

został problem minimalizacji masy startowej rakiety trójstopniowej. Wychodząc ze wzoru Cioł-

kowskiego:

(2)

gdzie: ΔV - przyrost prędkości stopnia; Isp- impuls właściwy stopnia; - stosunek masy po-

czątkowej stopnia do masy końcowej stopnia rakiety

określona została funkcja celu w postaci:

(3)

gdzie: mi dla i = 1, 2, 3 oznaczają masy kolejnych stopni rakiety (masa konstrukcji + masa paliwa);

mL- masa ładunku użytecznego.

Poszczególne masy stopni rakiety można zapisać jako:
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(4)

gdzie: ; ki - współczynniki konstrukcji.

Dodatkowym kryterium optymalizacji jest względny błąd pomiędzy zadanym przyrostem

całkowitym prędkości a przyrostem zwracanym w danej iteracji poprzez algorytm genetyczny.

Jeżeli kryterium nie jest spełnione, to na lokalne rozwiązanie nakładana jest funkcja kary (np.

stałowartościowa funkcja o wartości 0.1).

Danymi wejściowymi dla procesu optymalizacji są: całkowity przyrost prędkości rakiety, masa

ładunku użytecznego, współczynniki konstrukcji i impulsy właściwe poszczególnych stopni. Za-

daniem optymalizacyjnym jest znalezienie przyrostów prędkości, które minimalizują całkowitą

masę rakiety. Wynikiem procesu optymalizacji jest minimalna masa całej rakiety oraz odpowia-

dające jej masy poszczególnych stopni.

Nietrudno zauważyć, że postawiony problem jest trójparametryczną optymalizacją. Stosując

inne algorytmy optymalizacji (np. gradientowe) możliwa jest redukcja wymiaru do dwupara-

metrycznej optymalizacji, ponieważ znany jest całkowity przyrost prędkości rakiety. W przy-

padku algorytmu genetycznego trudno byłoby zdefiniować funkcję celu w postaci zredukowanej. 

Poprawność i skuteczność działania algorytmu genetycznego (Rys. 1) w optymalizacji maso-

wej rakiety trójstopniowej została zweryfikowana drugim narzędziem obliczeniowym opartym

o metodę gradientową [2].

Rys. 1. Algorytm genetyczny

Wyniki są oczywiście takie same (przy założeniu liczby populacji 50 i liczby generacji, w któ-

rych rozwiązanie ewoluuje 200). Algorytm genetyczny okazuje się zdecydowanie szybszy. 

Jest to oczywiście prosty przypadek zastosowania algorytmu genetycznego. Nie mniej jednak

demonstruje on skuteczność działania algorytmu (Tabela 1). Dalsze prace nad programem będą

obejmowały zmodyfikowane równanie Ciołkowskiego z uwzględnieniem strat grawitacyjnych i

oporu aerodynamicznego.
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Tabela 1 Przykładowa optymalizacja masowa rakiety

Dane wejściowe przedstawione w Tabeli 1 mają charakter poglądowy. Względnie wysoka

wartość całkowitego przyrostu prędkości rakiety wynika z faktu, że przyjęty model obliczeniowy

oparty na równaniu Ciołkowskiego (2) nie uwzględnia strat wynikających z oddziaływania gra-

witacyjnego oraz strat związanych z istnieniem oporu aerodynamicznego. Z tego powodu do ob-

liczeń przyjęto zawyżoną wartość całkowitego przyrostu prędkości rakiety. Impulsy właściwe

poszczególnych stopni są również poglądowe. 

4. WniosKi

Algorytmy genetyczne zapewniają skuteczne mechanizmy przeszukiwania dużych przestrzeni

rozwiązań. Algorytmy genetyczne są bardziej niezależne od wstępnej inicjalizacji oraz mniej

skłonne do znajdowania lokalnych rozwiązań w miejsce optymalnych. 

Zalety algorytmów genetycznych stawiają je jako dobrą alternatywę w miejsce innych algo-

rytmów optymalizacyjnych.

Przedstawiona metodyka optymalizacji masy rakiety pozwala oszacować wstępne masy po-

szczególnych stopni oraz masę całej rakiety. 
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Abstract

This paper presents optimisation of three-stage rocket lift-off mass by use of genetic algorithm.
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VRS - PRogRam do Symulacji lotu 

Rakiet wieloStoPniowych

Wojciech Florczuk

Instytut Lotnictwa

Streszczenie
Program komputerowy VRS (Visual Rocket Simulation) to inżynierskie narzędzie stworzone

w celu obliczania trajektorii oraz parametrów lotu rakiet wielostopniowych, a także statków kos-

micznych typu „Reentry Vehicle”, np. kapsuły załogowe. W celu usprawnienia pracy nad programem

oraz zapewnienia jego przejrzystości z punktu widzenia programisty, kod źródłowy podzielono na

oddzielne moduły odpowiedzialne za poszczególne podmodele. Moduły te stanowią modele

najważniejszych elementów rozważanej konstrukcji rakiety oraz otoczenia, tj. model napędu, model

konstrukcji stopni, model separacji stopni, model pola grawitacyjnego Ziemi, model aerodynamiki

rakiety oraz model atmosfery. Dzięki temu możliwe jest dodawanie nowych cech związanych z jej

konstrukcją oraz środowiskiem, zwiększając przez to dokładność symulowanego lotu.

Najważniejszym modułem odpowiedzialnym za symulacje jest moduł zawierający równania

różniczkowe określające dynamikę ruchu statku w przestrzeni trójwymiarowej. Równania te

wyprowadzone zostały w układzie sferycznym, którego początek związany jest ze środkiem Ziemi.

Do całkowania tych równań użyto powszechnie stosowaną metodę typu RK4 (Runge-Kutta 4 rzędu). 

Użyty model statku kosmicznego w programie VRS zawiera 3 stopnie swobody (3DOF)

odpowiedzialne za ruch translacyjny konstrukcji. Model z 3DOF pozwala z dobrym przybliżeniem

określić trajektorię lotu rozważanego obiektu bez uwzględniania ruchu obrotowego konstrukcji

wokół jego osi głównych w czasie symulacji, co także wiąże się z pominięciem metod sterowania. 

Program posiada możliwość importowania danych określających parametry atmosfery

w lokalnym punkcie startu, importowanie charakterystyk ciągu (daje to możliwość symulacji pracy

silnika rakietowego z dyszą typu „aerospike”), a także importowanie charakterystyk oporu aero-

dynamicznego. Do wyświetlania wyników z symulacji stworzono moduł post-processora, który

może działać w trybie FRS (Fast Results Calculation) lub w trybie RTS (Real Time Simulation).

Dzięki graficznemu interfejsowi, w którym osadzono kod programu, wygodne i przejrzyste stało

się badanie dynamiki lotu rakiet wielostopniowych.

Program VRS został napisany w środowisku programowania DELPHI 7 z wykorzystaniem bib-

liotek graficznych typu GLScene.
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Oznaczenia

p0, patm, pex ciśnienie na poziomie morza, atmosferyczne, na wylocie z dyszy

gęstość atmosfery

T temperatura atmosfery
aSound prędkość dźwięku w atmosferze
RGaz uniwersalna stała gazowa
h,hAbs wysokość rakiety, krok czasowy
R, r promień wodzący
Jn współczynniki Jeffery’ego
Pn wielomiany Legendre
REq promień Ziemi na równiku
G uniwersalna stała grawitacyjna
MEq masa Ziemi
RE promień Ziemi dla danej szerokości geograficznej

eliptyczność Ziemi

szerokość i długość geograficzna

Rpol długość półosi elipsoidy Ziemi
FC siła ciągu
Fop siła oporu

wydatek materiału pędnego w silniku rakietowym

VEx prędkość spalin na wylocie z dyszy
AEx pole powierzchni przekroju wylotowego dyszy
tb czas spalania materiału pędnego
tseparacji czas opóźnienia uruchomienia następnego stopnia rakiety

prędkość obrotowa Ziemi

kąt wektora ciągu

1. WprOWadzenie dO symulacji

Symulacja jako pojęcie związane z przewidywaniem zjawisk fizycznych oraz zdolnością ich
odtwarzania z uwarunkowaną wcześniej dokładnością stosowane było od bardzo dawna przez
rzesze naukowców. Już w czasach starożytnych ludzie nauki starali się przewidywać ruchy słońca
na niebie oraz pozostałych gwiazd, przypływy, odpływy oceanów, etc. by określić jaka jest pora
roku oraz dnia, a także przewidzieć okresy deszczowe i suche, które nawiedzały Ziemię. 

W drugiej dekadzie XX wieku pojęcie to nabrało zasadniczego znaczenia w rozwoju
przemysłu, ale i także nauk ścisłych, ekonomicznych, czy medycznych. Było to niewątpliwie
spowodowane wykorzystaniem pierwszych maszyn obliczeniowych, początkowo analogowych,
następnie cyfrowych, które charakteryzowały się dotąd niespotykaną możliwością
przeprowadzania obliczeń na szeroką skalę. Wprowadzenie tego typu urządzeń do użytku
wymusiło powstanie nowych dziedzin nauki oraz rozwój pozostałych. I tak, dzięki maszynom
cyfrowym zaczęły powstawać różnego rodzaju algorytmy, metody numeryczne, języki pro-
gramowania, sieci komunikacyjne, etc.. Pierwszą maszyną zdolną do programowania i imple-
mentowania algorytmów był ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), który
powstał w USA w 1946 roku i służył do obliczania tablic balistycznych, a następnie do opracow-
ania bomby wodorowej. Zastosowanie odpowiednich metod numerycznych oraz wysokowyda-
jnych maszyn cyfrowych do rozpatrywanego problemu (zazwyczaj było to zjawisko fizyczne

m
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opisane równaniami różniczkowo-algebraicznymi) dało możliwość szybkiego poznawania dotąd
nieznanych zjawisk, co wiązało się z dynamicznym rozwojem nowych technologii w każdej
dziedzinie.

Obecnie proces symulacji związany jest praktycznie z każdym przeprowadzanym badaniem,
eksperymentem, projektem konstrukcyjnym, etc.. Ogromnym obszarem stosowania symulacji
różnych procesów, czy zjawisk, stała się także optymalizacja, która w dzisiejszych czasach
stanowi jeden z wielu etapów projektowania praktycznie każdej konstrukcji.

Symulacje numeryczne znalazły szczególne zastosowanie w lotnictwie, a następnie w kos-
monautyce. Dzięki nim możliwe stało się zaprojektowanie maszyn zdolnych pokonywać
międzykontynentalne odległości, a także statków kosmicznych zdolnych wynosić na dalekie or-
bity ładunki o masie kilku ton. Dzięki symulacjom możliwe stało się przeanalizowanie w wirtu-
alny sposób cech statków powietrznych jak i ich osiągi, czy cechy manewrowe, przez co w fazie
projektowania nie wymagane jest budowanie rzeczywistej konstrukcji, która obciążałaby finan-
sowo, ale także i czasowo realizowany projekt.

Symulacja jest to rozwiązanie wszystkich równań różniczkowo-algebraicznych opisujących
ruch badanego obiektu wraz z ustalonymi ograniczeniami, w taki sposób, aby uzyskane wyniki
z dobrym przybliżeniem odzwierciedlały jego rzeczywiste zachowanie będące wynikiem
oddziaływania na niego sił zewnętrznych. 

Ponieważ wszystkie równania różniczkowe i algebraiczne tworzące model matematyczny
maja zazwyczaj charakter nieliniowy, a także często są ze sobą sprzężone, uzyskanie rozwiązania
analitycznego jest praktycznie niemożliwe. Toteż, aby uzyskać prawidłowe rozwiązanie danego
układu równań stosuje się zaawansowane metody numeryczne do całkowania równań
różniczkowych.

Dokładność przeprowadzanych obliczeń nie jest tylko wynikiem pewnych uproszczeń za-
wartych w modelu badanego obiektu, ale jest w głównej mierze dyktowana przez procedury nu-
meryczne użyte w symulacji. Różnorodność schematów numerycznych implikuje zmienność
stopnia aproksymacji (przybliżenia) danych równań różniczkowych, gdyż każdą pochodną
można wyrazić jako rozwinięcie jej w szereg Taylora. 

W zależności od stopnia pomijanych członów w szeregu Taylora, w równaniu przybliżającym
daną pochodną, uzyskuje się określoną dokładność schematu numerycznego. Błąd z tego
wynikający nazywany jest błędem obcięcia. Pomijane w obliczeniach człony wysokiego rzędu,
które dają względnie małe wartości, powodują, że całkowanie numeryczne powinno zachodzić
dla względnie małych kroków czasowych. To natomiast wydłuża czas całkowania, a także ku-
muluje wspomniany rodzaj błędu. Optymalnym rozwiązaniem tej kwestii jest znalezienie takiego
kroku czasowego i takiej ilości członów w szeregu Taylora, aby czas uzyskania wyników był
względnie jak najkrótszy. W tym celu wprowadza się pojęcia stabilności schematu i jego
zbieżności.

Stabilność schematu numerycznego powoduje, że błąd obcięcia jest z góry ograniczony, nato-
miast zbieżność schematu sprawia, że rozwiązanie numeryczne ma charakter ustalony, to znaczy
oscylacje błędu rozwiązania mają tendencję do gaśnięcia. 

Obecnie każdy program do modelowania i symulacji wyposażony jest w graficzne moduły
przedstawiania danych i obróbki wyników, to znaczy w moduł „pre-procesingu” i moduł „post-
procesingu”. Dzięki temu obsługa programu staje się bardziej czytelna i intuicyjnie zrozumiała,
a analiza wyników w postaci graficznej dostarcza wielu ciekawych informacji, przez co można
szybko stwierdzić, czy dany proces został poprawnie zdefiniowany, a następnie zamodelowany.

Na poniższym rysunku przedstawiono algorytm symulowania dynamiki ruchu obiektów
latających.

Zgodnie z procedurą w pierwszej kolejności, określa się model fizyczny, czyli: 
· ustalenie liczby stopni swobody modelu,
· ustalenie ograniczeń konstrukcyjnych modelowanego obiektu,
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· równaniowy opis parametrów otoczenia,
· aerodynamikę, rodzaj napędu, charakter separacji stopni, charakter spalania materiału

pędnego,
następnie wybiera się jeden, inercjalny (nieruchomy) układ odniesienia, względem, którego za-
pisuje się prawa Newtona. Kolejną czynnością, jest wyprowadzenie równań ruchu rządzących
ciałem oraz dobór odpowiednich procedur numerycznych adekwatnych do rozwiązania uzys-
kanych układów równań różniczkowo-algebraicznych. Ostatecznie, gdy spełnione zostaną wcześ-
niej ustalone założenia dotyczące symulacji (np., uzyskany zasięg, wysokość, czy wypalenie
paliwa, etc.) oraz zachowana zostanie ustalona dokładność wyników, wówczas symulacja uznana
jest za zakończoną i poprawnie przeprowadzoną.

Ogólnie w praktyce modelowania dynamiki lotu, do wyprowadzenia równań różniczkowych
określających ruch badanego obiektu używa się układów kartezjańskich lub sferycznych, w za-
leżności od skali rozpatrywanego problemu. I tak, dla rozważanych przestrzeni, gdzie krzywizna
Ziemi nie ma wpływu na jakość uzyskiwanych wyników, używa się układu kartezjańskiego zwią-
zanego z płaskim modelem Ziemi. Są to przypadki, w których modeluje się lot małych samolotów,
pocisków rakietowych, pocisków broni palnej, o niewielkim zasięgu. Natomiast, gdy zagadnienie
symulacji lotu obejmuje swym zakresem loty międzykrajowe, międzykontynentalne, czy orbi-
talne, gdzie krzywizna Ziemi ma duży wpływ na jakość wyników. Wówczas stosowanym układem
inercjalnym jest układ sferyczny związany swoim początkiem ze środkiem Ziemi. Układy te po-
kazane są na Rys. 2.

Rys. 1. Procedura symulacji dynamiki lotu

W celu szybkiego uzyskania trajektorii lotu rakiety oraz jej osiągów mających charakter zmi-
enny w czasie, wygodnie jest posłużyć się tu modelem, często określanym jako „uskrzydlony
punkt materialny”, tzn. punkt posiadający masę oraz pozostałe cechy rozważanej konstrukcji.
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Pozwala to na uproszczenie analizy dynamiki lotu, do ruchu modelu o trzech stopniach swobody
(3DOF). Dzięki temu pomijane są efekty związane z obrotami rakiety wokół jej 3 osi własnych,
czyli pochylanie, przechylanie i odchylanie oraz charakter ich zmian w czasie. Podejście to jest
powszechnie stosowanym sposobem na uzyskanie dokładnych wyników analizy lotu w krótkim
czasie, bez wnikania w złożone procesy sterowania i stabilizacji.

Symulację lotu rakiet kosmicznych w ujęciu globalnym można podzielić na dwa etapy, tj. etap
związany z lotem przez atmosferę, która jest źródłem powstawania sił aerodynamicznych oraz
etap związany z lotem rakiety na granicy atmosfera-kosmos, a następnie w przestrzeni kos-
micznej.

Pierwszy etap symulacji dotyczy głównie analizy wpływu gęstej atmosfery na uzyskiwane
osiągi rakiety. W czasie tego etapu analizuje się powstawanie sił aerodynamicznych oraz sił tar-
cia, które silnie oddziałują na konstrukcję rakiety, tj. maksymalne ciśnienie dynamiczne, maksy-
malny strumień ciepła na nosku rakiety, itd.. W tym celu do programu wprowadzono możliwość
importowania dokładnego modelu atmosfery, zawierającego wartości ciśnienia, temperatury,
gęstości i prędkości dźwięku w funkcji wysokości oraz charakterystyki oporu aerodynamicznego
w funkcji liczby Macha. 

Drugi etap symulacji obejmuje lot ostatniego stopnia lub wynoszonego ładunku, po określonej
i ustalonej orbicie (kołowej lub eliptycznej) w przestrzeni kosmicznej, gdzie w przypadku orbity
eliptycznej, każda zmiana prędkości lotu ładunku jest spowodowana wyłącznie dwukierunk-
owym transferem energii potencjalnej ściśle związanej z potencjałem grawitacyjnym Ziemi dla
danej wysokości na energię kinetyczną obiektu.

a b
Rys. 2. Układy przestrzenne stosowane w symulacjach lotu

Rys. 3. Etapy symulacji lotu rakiety wielostopniowej



Obecnie na rynku dostępnych jest wiele programów służących do analizy dynamiki lotu statków
latających. Takie programy jak ORBITER ( typu Freeware), pakiet obliczeniowy FLIGHTLab firmy Ad-
vanced Rotorcraft Technology Inc., pakiet obliczeniowy ESASY 5 dystrybuowany przez MSC Software,
LaunchSim, RocketSim, ASTOS, ALTOS, CAMTOS, czy HIPAC dają wiele możliwości analizowania para-
metrów lotu danego obiektu, a także optymalizacji jego trajektorii lotu (metody Direct i InDirect).

Rys. 4. Oprogramowanie do symulacji lotu – ASTOS, [3]

W Europie do obliczeń trajektorii lotu rakiet kosmicznych najczęściej wykorzystywany jest pakiet
obliczeniowy ASTOS, który stworzony został w centrum naukowym ESTEC, współpracującym głównie
z ESA (European Space Agency). Pakiet ten umożliwia symulowanie praktycznie ruch każdego statku
latającego, łącznie z optymalizacją jego trajektorii lotu. Biblioteka ta posiada 30 różnych ograniczeń punk-
towych(np. maksymalne dopuszczalne ciśnienie dynamiczne, czy przeciążenie), 15 więzów
ograniczających trajektorię lotu (np. lot nad obszarem niezurbanizowanym), 100 różnych parametrów
wyjściowych, wiele modeli rakiet, samolotów, jednym słowem daje ogromne możliwości do modelowania
i symulacji lotu.

2. Opis algorytmu programu Vrs.

Kod źródłowy programu VRS ma charakter modułowy co znacznie ułatwia prace rozwojowe nad do-
dawaniem nowych modeli lub udoskonalaniu obecnych. Ogólna struktura algorytmu do symulacji lotu
ma charakter szeregowy (rys.1). Powodem takiego układu jest szeregowy przepływ danych z modułu
do modułu, gdzie silna zależność między kolejnymi modułami nie pozwala na zrównoleglenie głównego
kodu programu, tj. jądra (kernel) co umożliwiłoby wykorzystanie mocy obliczeniowych komputerów
wieloprocesorowych. Jedynie wyświetlanie wyników i operacje graficzne mogą wykorzystywać pozostałe
rdzenie procesora. Jądro programu bazuje na algorytmie całkowania równań różniczkowo-algebraicznych
zależnych od czasu. Algorytm ten jest powszechnie stosowany w tego typu symulacjach na całym świecie,
a jego schemat przedstawia rysunek 1. Dodatkowo oprócz jądra programu, obecne są moduły związane
z importem parametrów stosowanych modeli, tj. :

· charakterystyki silnika rakietowego,
· parametry atmosfery,
· charakterystyki oporu aerodynamicznego,

a także dwa moduły postprocesingu. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za graficzne obrazowanie lotu
rakiety w układzie sferycznym na tle Ziemi jako planety. Drugi natomiast przedstawia dowolnie wybrane
przez użytkownika parametry lotu rakiety w układzie prostokątnym (x-y).

Postprocessing może być używany w trybie RTS (Real Time Simulation), co pozwala na obserwowanie
rozwoju stanu lotu w każdym kroku czasowym lub w trybie FRC (Fast Results Calculation), który
umożliwia uzyskanie wyników bez śledzenia ich zmian w czasie rzeczywistym. Dzięki opcji RTS
użytkownik może śledzić „na bieżąco” sposób zachowania rakiety w fazach jej lotu przez atmosferę do
wejścia na zadaną orbitę, a następnie obserwować charakter lotu na orbicie, po której krąży wyniesiony
ładunek (satelita). Dokładny schemat strukturalny-algorytm programu przedstawiony jest na poniższym
rysunku. Przedstawia on proces iteracyjny transmisji parametrów poprzez odpowiednie moduły w trybie
szeregowym. 
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Rys. 5. Postprocesing fazy lotu rakiety w odniesieniu do Ziemi

Rys. 6. Postprocesing parametrów lotu

3. Opis atmOsFery i pOla graWitacyjnegO ziemi

Atmosfera jako mieszanina wielu substancji chemicznych, często w różnych stanach skupienia, tj. cie-
kłym (deszcz), stałym (grad, śnieg), jest głównym źródłem powstawania sił aerodynamicznych, tj. siły
nośnej i siły oporu w czasie lotu oraz sił tarcia występujących na poszyciu rakiety.

Rozkład podstawowych parametrów, tj. ciśnienia, gęstości i prędkości dźwięku w funkcji wysokości
w programie VRS modeluje się poniższymi wzorami [1]:

Ciśnienie: , , (1)

Gęstość: , (2)

Temperatura: , (3)

Prędkość dźwięku: . (4)



Rys. 7. Algorytm programu VRS
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Rys. 8. Parametry atmosfery wzorcowej z 1976 roku, 
domyślnie użytej w programie VRS, [1]

W programie istnieje także możliwość importowania danych atmosferycznych z lokalnego punktu
startu, a następnie poprzez procedurę interpolacji metodą SPLINE oblicza się parametry atmosfery dla
dowolnej wysokości lotu.

Rys. 9. Parametry atmosfery z miejsca startu, Kourou ELA 1, .

Model Ziemi przyjęty jest jako elipsoida obrotowa, spłaszczona na biegunach. Tak zamodelowana
Ziemia bardzo dokładnie odzwierciedla swój rzeczywisty kształt, przez co znacznie wzrasta dokładność
prowadzonych obliczeń. Kolejnym założeniem jest fakt, że potencjał grawitacyjny zależy od dwóch
parametrów, tj. od wysokości względem Ziemi oraz od szerokości geograficznej, natomiast dla dowolnej
długości geograficznej jest stały. Zmienność potencjału grawitacyjnego modeluje się poprzez
wprowadzenie współczynników harmonicznych, zwanych współczynnikami Jeffery’ego, a oznacza się je

przez . Wyrażenie na potencjał grawitacyjny przedstawia się następująco: 

,

(5)

gdzie wyrażenie oznacza wielomian Legendre „n-tego” stopnia, tj. odpowiednie wyrażenie

przedstawione poniżej:
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(6-1)

(6-2)

(6-3)

(6-4)

(6-5)

(6-6)

Współczynniki Jeffery’ego w ujęciu geometrycznym określają nierównomierny rozkład masy
i składników na powierzchni Ziemi odpowiedzialnych za zmienność pola grawitacyjnego. Interpretacja
geometryczna tych współczynników pokazana została na poniższym rysunku. Ostatecznie potencjał
grawitacyjny określony jest poprzez superpozycje składowych mających wpływ na jego zmienność.

Rys. 10. Interpretacja geometryczna współczynników Jeffery’ego 
oraz tabela ich wartości, [1]

Natężenie pola grawitacyjnego Ziemi określa się poprzez zróżniczkowanie jej potencjału.  Ostatecznie
uzyskuje się zależność wyrażoną poniższym wzorem:

,

(7)

,
(8)

gdzie:

,

(9)

,

(10)

i są to składowe natężenia wektorowego pola grawitacyjnego. Zmienność tych składowych w funkcji
szerokości geograficznej przedstawia rysunek 11.
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Rys. 11. Charakter zmienności składowych pola grawitacyjnego 
w funkcji szerokości geograficznej, [1].

Z powodu spłaszczonego modelu Ziemi na biegunach zachodzi zmiana wysokości bezwzględnej
między statkiem kosmicznym, a Ziemią spowodowana nie tylko ruchem przestrzennym obiektu, ale także
przez zmianę promienia Ziemi względem szerokości geograficznej. Zobrazowane to zostało na rysunku
12. Do wyznaczenia wysokości bezwzględnej należy zastosować uproszczoną zależność wyrażoną
poniższym wzorem:

, (11)

, (12)

. (13)

Wpływ odchyłki kątowej pomiędzy globalnym wektorem położenia, a lokalnym wektorem
prostopadłym do powierzchni i wskazującym położenie obiektu można pominąć ze względu na znikomą
wartość i zmienność w funkcji szerokości geograficznej. Lokalny promień eliptycznego modelu Ziemi
i odchyłki kątowej w funkcji szerokości geograficznej przedstawiają rysunki 13 i 16.

Rys. 12. Wpływ eliptyczności Ziemi na wysokość bezwzględną obiektu, dla Ziemi 
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.
a b

Rys. 13. Zmiana promienia i odchyłki kątowej lokalnego wektora prostopadłego do Ziemi
w funkcji szerokości geograficznej

5. Opis napędu, separacji stOpni i aerOdynamiki

Model napędu użyty w programie obejmuje konwencjonalny napęd rakietowy, którego siłę ciągu
określa poniższy wzór:

. (14)

Rys. 14. Przykładowa zmiana ciągu silnika rakietowego z dyszą dzwonową 
spowodowana zmianą ciśnienia atmosferycznego

Istnieje także możliwość importowania dla każdego silnika charakterystyk ciągu w funkcji wysokości,
co czyni program elastyczny na badanie zastosowania nowych napędów, np. silników rakietowych
z dyszami typu „Aerospike”.

Rys. 15. Przykładowe charakterystyki osiągów dyszy Aerospike, [5]



Separację stopni rakiety w czasie lotu zamodelowano poprzez wprowadzenie funkcji o nazwię sT
(switch Thrust), która w chwili, gdy materiał pędny danego stopnia zostaje wypalony, przyjmuje wartość
„0”. Następnie wartość ta utrzymywana jest przez zadany wcześniej czas oczekiwania uruchomienia
następnego stopnia, tak zwany czas separacji. Funkcja ta odpowiedzialna jest za włączanie i wyłączanie
silników w odpowiednim momencie oraz odrzucanie zużytych stopni rakiety. Postać opisanej funkcji
przedstawia się następująco:

(15)

Wykres powyższej funkcji przedstawia rysunek 16.

Rys. 16. Wykres funkcji sT z zależności od czasu lotu rakiety.

W programie VRS aerodynamikę rakiety sprowadzono do uwzględnienia charakterystyk oporu aero-
dynamicznego w funkcji liczby macha. Podyktowane to zostało założeniem, że lot rakiety odbywa się na
zerowych kątach natarcia, a więc nie występują siły aerodynamiczne prostopadłe do osi podłużnej rakiety.
W celu wyznaczenia charakterystyk oporu aerodynamicznego w funkcji liczby Macha posłużono się tu
pakietem obliczeniowym Fluent. Dla kilku kształtów noska rakiety zostały wykonane analizy [6], których
wyniki przedstawia rysunek 18.

Rys. 17. Zmiana masy rakiety i siły ciągu w wyniku działania funkcji sT
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Rys. 18. Charakterystyki oporu aerodynamicznego w funkcji liczby Macha 
dla różnych kształtów noska rakiety, [6]

6. dynamika lOtu

Równania różniczkowe ruchu początkowo wyprowadzone zostały w inercjalnym układzie odniesienia G
o współrzędnych sferycznych, którego początek pokrywa się ze środkiem Ziemi. Oś Xg układu wskazuje
na gwiazdozbiór barana (równonoc wiosenna), dalej oś zg pokrywa się z osią łączącą dwa bieguny Ziemi,
a pozostała oś wskazuje kierunek, który jest dopełnieniem układu prawoskrętnego Xgygzg. Układ ten
pokazany jest na rysunku 19.

Rys. 19. Układy odniesienia użyte w programie VRS

Następnie po przez macierz transformacji kolejno z układu inercjalnego OXgygzg dokonano przejścia
na układ związany z obracającą się Ziemią, czyli układ OXeyeze. Osie tego układu kolejno wskazują: oś
Xe wskazuje południk Greenwich, oś ze wskazuje oś łączącą bieguny Ziemi i oś ye wskazuje kierunek
będący dopełnieniem układu prostokątnego OXeyeze. Układ ten wiruje wraz z Ziemią z prędkością
kątową  Ωe. Wektor prędkości bezwzględnej w układzie l można wyrazić za pomocą współrzędnych
sferycznych układu e następująco:

,

(16)

natomiast zależność kinematyczną między wektorem położenia, a wektorem prędkości określa się przez:
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.

(17)

Składowe wektora pokazane są na rysunku 20.

W układzie lokalnym l wektor prędkości można także wyrazić za pomocą kąta azymutu

oraz kąta nachylenia wektora prędkości do lokalnej powierzchni stycznej do Ziemi, tj. kąt .

Wektor ten wygląda następująco:

.

(18)

W ten sposób uzyskuje się związek kinematyczny postaci:

,

(19)

czyli związek określający kinematyczną zależność między układem związanym z wirującą Ziemią,
a układem związanym z poruszającą się rakietą. Układ ten pokazany jest na rysunku 21.

Rys. 20. Składowe wektora prędkości bezwzględnej w układzie lokalnym L



Rys. 21. Układ lokalny L związany z poruszającą się rakietą

Różniczkując odpowiednio wektor prędkości bezwzględnej po czasie uzyskuje się wektor
przyśpieszenia bezwzględnego wyrażonego w układzie lokalnym l. W układzie aerodynamicznym OX-

tytzt, którego środek związany jest ze środkiem ciężkości rakiety, a oś Xt pokrywa się z jej osią
podłużną oraz wskazuje kierunek wektora prędkości z jaką się porusza.

Rys. 22. Aerodynamiczny układ współrzędnych oraz siły działające na rakietę w czasie lotu

Składowe sił działających na rakietę wyrażone w tym układzie mają postać:

, (20)

gdzie , 
.

Wektor przyśpieszenia bezwzględnego wyrażonego w układzie aerodynamicznym związanym
z poruszającą się rakietą ma postać:
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(21)

Wychodząc z drugiego prawa dynamiki Newtona, czyli:

, (22)

uzyskuje się układ równań różniczkowych określających dynamikę ruchu rakiety. Równania stanowiące
ten układ mają postać:

(23)

, (24)

, (25)

Dodając do tego układu związki kinematyczne oraz równanie określające ubytek masy rakiety
uzyskuje się ostateczny układ równań do rozwiązania. Układ ten ma postać:

(26)

gdzie i określa odległość pokonywaną przez prostopadle zrzutowany „cień” rakiety na

powierzchni Ziemi. 
Tak zestawione układy równań rozwiązuje się typową procedurą numerycznego całkowania równań

różniczkowych, tj. procedurą RK4 (Rungego-Kutty 4 rzędu). Jest to tak zwana metoda samostartująca,
tzn. dla zadanych warunków początkowych automatycznie uzyskiwane jest rozwiązanie w następnym
kroku czasowym, a rozwiązanie to jest traktowane jako warunki początkowe następnej iteracji, które
trwają do spełnienia warunku kończącego obliczenia, np. czasu  wypalenia się całego materiału pędnego
w rakiecie.
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Ta klasyczna metoda całkowania składa się z pięciu równań, których obliczenie dla każdego kroku
czasowego daje wektor rozwiązań postaci:

. (27)

Metoda RK4 zawiera następujące równania:

, (28)

gdzie:

, (29-1)

(29-2)

, (29-3)

, (29-4)

Metoda ta jest stosowana ze względu na optymalny czas uzyskiwania wyników oraz znikomy błąd
całkowania, który zresztą maleje przy zadawaniu coraz to mniejszego kroku czasowego obliczeń. Ogólny
schemat uzyskiwania wyników przedstawia poniższy rysunek.

Rys. 23 Schemat uzyskiwania wyników metodą RK4

7. gui (interFejs graFiczny)

Program VRS wyposażony jest w przyjemny do użycia interfejs graficzny. Kod źródłowy napisany
został w środowisku programowania DELPHI 7, przy wykorzystaniu darmowej biblioteki graficznej
GLScene, która opiera się na bibliotekach Open GL. Interfejs graficzny składa się z trzech głównych okien.
Pierwsze okno służy do konfiguracji konstrukcji rakiety i jej napędu, tj. zadaniu masy konstrukcji i masy
materiału pędnego. Następnie wprowadza się dane związane z napędem stopnia, tj. zadaje się wydatek
masowy silnika, prędkość wylotową, ciśnienie na wylocie z dyszy oraz średnice wylotową. Kolejny etap
konfiguracji stanowi wprowadzenie czasu separacji stopnia, ilości silników w danym stopniu oraz
średnicę stopnia.
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Rys. 24. Okno konfiguracji konstrukcji rakiety

Drugie okno zawiera pola edycji związane z wysokością orbity kołowej, miejscem startu oraz azy-
mutem strzału. W oknie tym zawarty jest także postprocesor, który wyświetla trajektorię lotu rakiety,
a później satelity względem Ziemi. Dostępne jest także śledzenie trajektorii będącej rzutem prostopadłym
obiektu na Ziemię.

Rys. 25. Okno lokalizacji startu oraz wyświetlania wyników na tle Ziemi

80 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr. 198



Rys. 26. Okno śledzenia parametrów lotu rakiety

Okno trzecie zawiera opcje wyświetlania wyników w układzie prostokątnym. Dostępnych jest 11
funkcji określających parametry lotu rakiety, a także wyniesionego satelity. Możliwe jest zapisywanie
i wczytywanie wykresów w celu porównania wyników z poprzedni obliczeń. W oknie tym dostępna jest
także opcja wyboru warunku zakończenia obliczeń, tj. zakończenie obliczeń gdy:

· Prędkość wznosząca VR=0.
· Masa obiektu jest równa masie wynoszonego ładunku (oznacza to oddzielenie się ostatniego

stopnia rakiety i wprowadzenie satelity na orbitę).
· Uzyskany jest zadany czas symulacji.

W dolnym polu trzeciego okna wyświetlane są straty i osiągi poszczególnych stopni. Straty obliczane
są jako różnica uzyskanego przyrostu prędkości do przyrostu prędkości uzyskanego z równania Cioł-
kowskiego. W oknie tym wyświetlane są także informacje dotyczące parametrów uzyskanej orbity, jak
centryczność, wartość perigeum oraz apogeum.

8. WniOski.

Program VRS służący do symulacji lotu rakiety pozwala na określenie jej osiągów oraz możliwości
lotnych i masowych, tzn. jaki ładunek rakieta jest w stanie wynieść na określoną wysokość orbity. Należy
jednak zauważyć, że model o trzech stopniach swobody nie pozwala zamodelować wszystkich procesów,
które towarzyszą lotowi rakiety przez atmosferę. Mimo to możliwe jest, dla dokładnie zdefiniowanych
modeli, zwłaszcza modelu aerodynamiki, modelu napędu oraz mas rakiety, określić jej poprawną
trajektorię lotu, która, należy podkreślić, nie jest trajektorią optymalną.
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Wojciech Florczuk

Vrs-Visual rOcket simulatiOn

Abstract.
Task of modeling and simulations is a essential and primary procedure in space and aircraft de-

signing process, that has a iterative nature. Such advance structures like rocket launchers need

very accurate and time-consuming calculations during design process in order to obtain optimal

solutions. Because of this, the very accurate and fast tools to simulate flight mechanics, checking

the capability and efficiency of the rocket is required. 

This work concerns all steps, procedures and models used to programming a 3 DoF(degrees of

freedom) application to simulate flight of multistage rocket launcher from launch site to assigned

orbit. This application permits to analysis of primary parameters and obtain trajectory at real

flight time, that includes  launch from start position, flight by dense atmosphere, stages separations

and injection payload into orbit. Also it is possible to observe the payload flight on the obtain orbit

that can be circular, elliptical, hyperbolical or parabolic.

Contents of this work include: description model of no spherical planet gravity potential, with

spherical harmonics, description of atmosphere, aerodynamic model, model of propulsion and stag-

ing systems. All of those models with derived equations of motion are solved by most efficient nu-

merical integration method name’s Runge- Kutta 4th order.

In order to increase capabilities of this application, the graphical user interface has been de-

signed. Modules of pre-processing and post-processing has been performed using a OpenGl library

GLScene for Delphi 7.
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MOBILNA HAMOWNIA SILNIKÓW RAKIETOWYCH

Dominik Kublik
Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W artykule przedstawiono projekt koncepcyjny mobilnej hamowni silników rakietowych o ciągu

do 10kN. Stanowisko do badania silników wraz z systemem zasilania i niezbędnym

oprzyrządowaniem zamontowane jest na samochodzie terenowym, dzięki czemu testy odbywać

się mogą w bezpiecznych lokalizacjach, z dala od terenów zamieszkałych. Systemy hamowni

przystosowane są do zasilania silnika kriogenicznym materiałem pędnym – w szczególności ciekłym

metanem oraz ciekłym tlenem.

1. WSTĘP

Badanie silników rakietowych jest nieodłączną częścią procesu ich projektowania. Zanim

jednostka napędowa zostanie zainstalowana na docelowym stopniu rakiety musi przejść serię

wymagających testów, które nie tylko skorygują wyznaczone z teoretycznych obliczeń parame-

try konstrukcji, ale także wskażą potencjalne zagrożenia i pomogą je wyeliminować.

Najważniejsze, z wyjątkiem testów w locie, są badania na hamowniach - specjalnie do tego

celu przeznaczonych obiektach. W takim wypadku silnik umieszczany jest na stacjonarnym

stanowisku, dzięki czemu aparatura pomiarowa i wszystkie niezbędne instalacje nie podlegają

właściwie żadnym ograniczeniom masowym czy też gabarytowym. W przypadku małych sil-

ników rakietowych zorganizowanie pomieszczenia, w którym można by przeprowadzać próby

nie przysparza większych trudności. Testowanie jednostek napędowych o większych mocach,

głównie przez wzgląd na bezpieczeństwo, powinno odbywać się z dala od terenów

zamieszkałych. 

Jedną z możliwości jest posiadanie mobilnego stanowiska, które bez problemu mogłoby być

przetransportowane w ustronne, umożliwiające odpalenie silnika miejsce. Po uprzednim przy-

gotowaniu hamowni w hangarze, czynności związane z jej rozstawieniem w docelowej lokaliza-

cji ograniczone byłyby do minimum. Mobilne, zintegrowane z terenowym samochodem tarpan

honker (Rys. 1), stanowisko do badania silników rakietowych o ciągu do 10kN przedstawione

zostało w niniejszej pracy.

2. BADANY SILNIK

Omawiana hamownia przeznaczona jest w szczególności do badania silników na ciekły metan

oraz ciekły tlen. Silniki napędzane tym kriogenicznym materiałem pędnym cieszą się coraz więk-

szym zainteresowaniem ze względu na ich stosunkowo niski koszt, bezpieczeństwo, ekologicz-

ną pracę, oraz wysokie osiągi. Metan z tlenem daje największe impulsy właściwe w porównaniu

do innych węglowodorów oraz niektórych alkoholi (Wykr. 1).
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Rys. 1. Tarpan Honker zaadaptowany na mobilną hamownię silników rakietowych

Wykr. 1. Porównanie impulsów właściwych niektórych paliw (w roli utleniacza – ciekły tlen)

Dodatkową zaletą przemawiającą za wykorzystaniem kombinacji metan- tlen jest zbliżona

temperatura przechowywania obu wymienionych składników. Pozwala to wykorzystać m.in. zin-

tegrowane zbiorniki bez konieczności izolowania cieplnego wspólnej ścianki rozdzielającej skład-

niki materiału pędnego.

Osiągi silnika determinują parametry systemów hamowni. Wpływają one przede wszystkim

na sposób zamocowania silnika, oraz na parametry systemu zasilania, którego zadaniem jest

doprowadzenie odpowiednich wydatków składników materiału pędnego do komory spalania sil-

nika. Od stosunku utleniacza do paliwa (o/f) zależy impuls właściwy silnika - jego wartość, dla

różnych ciśnień w komorze spalania, przedstawiona została na Wykr. 2.

Przyjęto, że ciśnienie w komorze spalania sinika nie będzie przekraczało 20bar. Jak widać

optymalny współczynnik o/f mieści się w zakresie od ok. 2.75 dla niskich ciśnień, do ok. 3 dla

maksymalnego, założonego ciśnienia w komorze spalania.

Znając impuls właściwy badanego silnika, a także generowany przez niego ciąg, wyznaczyć

można ilość materiału pędnego, jaką system zasilnia doprowadzić musi na głowicę wtryskową

silnika. Uwzględniając następnie stosunek utleniacza do paliwa, wyznaczane są wydatki odpo-

wiednich składników materiału pędnego. Parametry badanego silnika zestawione zostały

w Tabeli 1.
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Wykr. 2. Impuls właściwy silnika w zależności od stosunku masowego utleniacza do paliwa dla

różnych ciśnień w komorze spalania, przy ciśnieniu wylotowym z dyszy pe= 1 bar

Tabela 1. Parametry badanego silnika

3. MOCOWANIE SILNIKA, POMIAR SIŁY CIĄGU

Głównym parametrem charakteryzującym silnik rakietowy jest wartość wytwarzanej przez

niego siły ciągu. Pomiar tej siły odbywa się niemal przy każdej próbie na stanowisku badawczym,

dając ogólną informację na temat jakości zmian dokonanych w konstrukcji projektowanej

jednostki napędowej. Oprócz integracji silnika ze stanowiskiem jego mocowanie musi więc

umożliwiać przeniesienie siły ciągu na odpowiedni, rejestrujący jej wartość czujnik. 

Zaproponowane w niniejszej pracy, oparte na konstrukcji platformy Stewarta – Gougha,

rozwiązanie (Rys. 2) pozwala na pomiar wszystkich składowych ciągu. W przypadku klasycznych

silników rakietowych podejście to umożliwia m.in. sprawdzenie dokładności wykonania dyszy.

Pomiar wszystkich składowych ciągu jest niezbędny w przypadku badania silników

wykorzystujących zjawisko wirującej detonacji.

Omawiany czujnik składa się z platformy na którą oddziałują mierzone siły i momenty. Plat-

forma z zamocowanym do niej silnikiem przytwierdzona jest do sztywnego podłoża za pomocą

sześciu prętów (w przypadku platformy Stewarta są to siłowniki). Każdy z prętów zamocowany

jest za pomocą przegubu kulowego na jednym końcu, drugi koniec przytwierdzony jest nato-

miast przy użyciu przegubu Cardana. Dzięki takiemu zamocowaniu na pręty działają wyłącznie

siły osiowe. Dokonując pomiaru wywołanych obciążeniem odkształceń prętów, w omówiony

poniżej sposób wyznaczyć można poszukiwane siły i momenty.
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Rys. 2. Silnik rakietowy zamontowany w opartym na konstrukcji 

platformy Stewarta – Gougha czujniku siły

Z zasady prac przygotowanych wynika następujący związek:

(1)

gdzie jest wektorem sił osiowych występujących w prętach, wek-

torem odkształceń przygotowanych tychże, to wektor przyłożonych

(mierzonych) sił i momentów, natomiast, to przesunięcia przy-

gotowane platformy. Bazując na charakterystyce kinematycznej konstrukcji (2) z równania (1)

otrzymać można związek (3).

(2)

gdzie to wektor prędkości górnej platformy, wektor

zmian długości prętów w czasie, - macierz transformacji, w której 

to wersory wskazujące kierunek i zwrot i-tego pręta, natomiast, to wektor łączący środek plat-

formy z punktem przytwierdzenia i-tego pręta.

(3)

Siły osiowe występujące w każdym z prętów, można wyznaczyć z zależności 

(4)

Przy czym to diagonalna macierz sztywności prętów.

Ostatecznie, wykorzystując równania (3) i (4) wyprowadzić można zależność między
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przyłożonymi do platformy siłami zewnętrznymi a odkształceniami prętów:

(5)

Odkształcenia prętów zmierzone mogą być za pomocą np. tensometrów, przy czym szczególną

uwagę należy zwrócić na kompensację błędów spowodowanych zmianami temperatury.

W otoczeniu silnika mogą bowiem panować znaczne jej wahania wywołane zarówno gorącymi

gazami wylotowymi, jak i doprowadzanymi do komory spalania kriogenicznymi składnikami

materiału pędnego.

4. SYSTEM ZASILANIA

Dopływ materiałów pędnych do komory spalania silnika podczas trwania próby realizowany

jest za pomocą ciśnieniowego systemu zasilania. Aby wymusić ruch paliwa i utleniacza

z magazynujących je zbiorników wykorzystuje się dodatkowe medium – obojętny, przechowywany

pod wysokim ciśnieniem gaz roboczy. Schemat takiej instalacji przedstawiony został na Rys. 3.

Rys. 3. Schemat instalacji zasilającej silnika

Ze względu na swoje właściwości do tego rodzaju operacji najczęściej wykorzystuje się hel,

którego główną zaletą jest mała gęstość, wynosząca w warunkach standardowych 0,16 kg/m3

oraz bardzo niska temperatura wrzenia. Taki wybór słuszny jest szczególnie w przypadku sil-

ników zainstalowanych na obiektach latających, na których ograniczenia masowe odgrywają istot-

ną rolę. W przypadku testów naziemnych wykorzystać można cięższy (1,15 kg/m3), lecz znacznie

tańszy azot. Zarówno azot, jak i hel dostępne są w sprzedaży w butlach o pojemności do 50 litrów,

wytrzymujących ciśnienie do 300 bar. Butle te można więc z powodzeniem wykorzystać jako

źródło sprężonego gazu w docelowej, naziemnej instalacji zasilającej.

W przypadku wystąpienia niskich temperatur istnieje prawdopodobieństwo, iż wykorzysta-

ny jako gaz roboczy azot skropli się, powodując zaburzenia pracy systemu. Zjawisko to jest wyni-

kiem oziębienia spowodowanego zarówno jego ekspansją, jak i kontaktem z kriogenicznymi

składnikami materiału pędnego. Skroplenie helu w wyniku pracy omawianego systemu nie jest

możliwe ze względu na bardzo niską temperaturę wrzenia tego płynu. W warunkach standar-

dowych wynosi ona 4,22K.

Obliczenia dotyczące wymaganej do przetłoczenia paliwa i utleniacza ilości sprężonego gazu

wykonane zostały dla przypadku wyidealizowanego, w którym nie występują straty hydraulicz-

ne w przewodach łączących zbiorniki z materiałem pędnym ze zbiornikiem magazynującym gaz

pod wysokim ciśnieniem (butlą gazową). Oprócz strat związanych z przesyłem gazu pominięte
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zostały również straty związane z wymianą ciepła. Rozprężanie przebiega więc według prze-

miany izentropowej. 

Ze względu na fakt, iż analizowane czynniki znajdują się w stanie nadkrytycznym, przepro-

wadzone obliczenia oparte zostały na materiałach udostępnianych przez NIST (National Insti-

tute of Standards and Technology) wśród których odnaleźć można stabelaryzowane parametry

płynów w zależności od ciśnienia i temperatury.

Wykr. 3 przedstawia przykładowe rozprężanie helu w kolejnych próbach – od początkowe-

go ciśnienia w butlach wynoszącego 300 bar, do roboczego ciśnienia w zbiornikach z materia-

łem pędnym. Na wykresie przedstawiono przypadek, w którym źródłem sprężonego helu są

cztery butle gazowe, o objętości 0.05m3 każda. 

Wykr. 3. Izentropowe rozprężanie helu z baterii 4 butli 

Liczba możliwych do przeprowadzenia prób, w zależności od liczby butli oraz początkowo

panującego w nich ciśnienia przedstawiona została w Tabeli 2.

Tabela 2. Liczba możliwych do przeprowadzenia  prób w zależności od liczby butli 

oraz ich ciśnienia nabicia

5. ZBIORNIKI NA MATERIAŁ PĘDNY

Proces projektowania zbiorników rozpoczyna się od określenia wymagań, jakie muszą one

spełnić w celu zapewnienia poprawnej pracy systemu. Podstawowe parametry takie jak nie-

zbędna objętość, i ciśnienie robocze w prosty, zilustrowany poniżej, sposób wynikają ze specy-

fikacji badanego silnika.

Mimo różnych wartości parametrów charakteryzujących poszczególne składniki materiału

pędnego (takich jak gęstość, czy wydatek masowy) końcowe objętości zajmowane przez pali-

wo i utleniacz są niemal identyczne. Podobnie jest z warunkami jakie panują w zbiornikach

w czasie pracy silnika. Zaistniała sytuacja pozwala wykorzystać jednakowe zbiorniki zarówno

do  przechowywania metanu jak i tlenu. 

Ponieważ zbiorniki projektowane są na wysokie ciśnienie, a ograniczenia objętościowe nie są

brane pod uwagę, idealnym kształtem zbiorników okazuje się kształt kulisty, który zapewnia mak-

symalne wykorzystanie wytrzymałości materiału konstrukcyjnego. Oprócz tej niewątpliwej zale-

ty, dzięki kulistemu kształtowi zbiorników zminimalizowana zostaje wymiana ciepła z otoczeniem,
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gdyż stosunek objętości do powierzchni przyjmuje w takim przypadku największą wartość.

Rys. 4. Schemat wyznaczania niezbędnej objętości zbiorników roboczych

Dokonując wyboru materiału konstrukcyjnego, z którego wykonane będą zbiorniki należy

wziąć pod uwagę wiele parametrów. Oprócz właściwości mechanicznych, które mogą ulegać

istotnej zmianie wraz ze zmianą temperatury, ważne są także inne cechy fizyczne – głównie zdol-

ność do przewodzenia ciepła, oraz rozszerzalność termiczna.

Ze względu na duże ciśnienia panujące w zbiornikach, głównym kryterium wyboru materia-

łu jest jego wytrzymałość. Na zbiorniki ciśnieniowe wykorzystywana jest przede wszystkim stal

nierdzewna oraz stopy aluminium (Tabela 3).

Tabela 3. Właściwości fizyczne materiałów wykorzystywanych do budowy 

zbiorników ciśnieniowych

Mimo iż największą wytrzymałością charakteryzuje się zbiornik wykonany z aluminium 6066,

to jako materiał konstrukcyjny do budowy zbiorników wybrana została stal 316. Taki wybór

podyktowany jest jej właściwościami cieplnymi. Mniejsza o rząd wielkości w porównaniu do

aluminium przewodność cieplna tego materiału ograniczy dopływ ciepła do zawartej w zbiorni-

ku kriogenicznej cieczy. Wybrana stal ma ponadto mniejsze ciepło właściwe dzięki czemu zre-

dukowana zostanie ilość ciekłego azotu niezbędna do schłodzenia zbiorników przed

napełnieniem ich materiałem pędnym. 

Aby zmniejszyć przepływ ciepła dostarczanego do znajdujących się w zbiornikach składni-

ków materiału pędnego zbiorniki te należy odpowiednio zaizolować. Izolacja zapobiegnie nad-
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miernemu odparowywaniu kriogenicznych cieczy, dzięki czemu wydłuży się czas ich przecho-

wywania w stanie umożliwiającym wykorzystanie do napędu badanego silnika. Na Wykr. 4 przed-

stawione zostały materiały wykorzystywane do izolacji cieplnej w statkach kosmicznych.

Zestawienie gęstości oraz współczynników przewodzenia ciepła pozwala zauważyć niekwe-

stionowaną wyższość aerogelu nad pozostałymi.

Wykr. 4. Gęstości oraz współczynniki przewodzenia ciepła wybranych materiałów izolacyjnych

Odmiana aerogelu wykorzystywana w temperaturach kriogenicznych to Cryogel Z, zależność

jego współczynnika przewodzenia ciepła od temperatury przedstawiona została na Wykr. 5

Wykr. 5. Współczynnik przewodzenia ciepła w zależności od temperatury 

dla wybranego materiału izolacyjnego

Dzięki znajomości wartości strumienia ciepła, jaki pobierany jest z otoczenia przez zawartą

w zbiorniku ciecz oszacować można prędkość, z jaką nagrzewały się będą składniki materiału

pędnego, a tym samym czas ich przechowywania w stanie ciekłym. W przeprowadzonej anali-

zie przyjęto, iż temperatura wewnętrznej powierzchni metalowej ścianki zbiornika równa jest

temperaturze zawartego w nim płynu. 
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Rys. 5. Przepływ ciepła przez ścianki zbiornika

Strumień ciepła wyznaczyć można z zależności 

(6)

Gdzie:

- temperatura otoczenia

- temperatura płynu w zbiorniku

- całkowity opór cieplny

(7)

Całkowity opór cieplny składa się z:

· Oporu przewodzenia ciepła w ściance metalowej

(8)

Gdzie:

- współczynnik przewodzenia ciepła przez ściankę metalową
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– promień wewnętrznej strony ścianki izolacji (zewnętrznej strony metalo-

wej ścianki zbiornika)

· Oporu przewodzenia ciepła w ściance izolacji

(9)

Gdzie:

- współczynnik przewodzenia ciepła przez ściankę izolacji,

- promień zewnętrznejstrony ścianki izolacji

· Oporu konwekcji od zewnętrznej strony ścianki izolacji do otoczenia

(10)

Gdzie

- współczynnik konwekcji od zewnętrznej strony ścianki izolacji do otoczenia

· Oporu promieniowania

(11)

Gdzie:

- współczynnik emisyjności

- stała Stefana-Boltzmana

- temperatura zewnętrznej powierzchni ścianki izolacji

- temperatura otoczenia

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż proces wrzenia w zbiorniku z ciekłym tlenem roz-

pocznie się po ponad 14 godzinach, z metanem natomiast – po około 18.

6. OSPRZĘT ZBIORNIKÓW

W celu kontrolowania pracy systemu zbiorniki muszą być wyposażone w różnego rodzaju

czujniki oraz zawory. Głównym parametrem wpływającym na jakość pracy silnika jest panujące

w jego komorze spalania ciśnienie, które w przypadku zastosowanego systemu zasilania, wyni-

ka z ciśnienia w zbiornikach na paliwo i utleniacz. Stały pomiar tego parametru daje istotne infor-

macje na temat przebiegu procesu zasilania. Ze względu na wykorzystanie kriogenicznych

materiałów pędnych, kolejnym, ważnym parametrem jest temperatura przechowywanego pali-

wa i utleniacza. Zarówno ciśnienie jak i temperaturę można mierzyć jednym urządzeniem,

 którego konstrukcja integruje czujniki obu wymienionych wielkości. Takie podejście ogranicza

liczbę wymaganych otworów, które należy wykonać w zbiornikach w celu instalacji czujników,

oraz ułatwia montaż i eksploatację stanowiska badawczego.

Oprócz ciśnienia i temperatury - parametrów, których pomiar jest niezbędny do nadzorowa-

nia pracy systemu, zbiorniki można także wyposażyć w czujnik poziomu cieczy, który dostarczy

 informacji na temat ilości zawartego w zbiorniku medium. Informacja dotycząca poziomu



94 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr. 198

 napełnienia zbiorników nie tylko ułatwi proces napełniania, pozwoli także na zbadanie szyb-

kości parowania składników materiału pędnego.

Po napełnieniu zbiorników, strumień ciepła z otoczenia, ogrzewając kriogeniczny materiał pędny

doprowadzi do jego odparowywania. Zjawisko to może przyczynić się do niebezpiecznego wzro-

stu ciśnienia. Oprócz zastosowania izolacji, która zmniejszy intensywność procesu wymiany cie-

pła, zbiornik wyposażyć należy w otwierany automatycznie po przekroczeniu nastawionej

wartości ciśnienia zawór – tzw. zawór nadmiarowy.

Niezbędne są także dwa gniazda wykorzystywane do napełniania zbiornika. Jedno służące do

nalewania ciekłego azotu, którym bezpośrednio przed próbą chłodzona będzie instalacja, dru-

gie natomiast, do napełniania zbiornika składnikiem materiału pędnego. Oba przyłącza wypo-

sażyć należy w zawór zwrotny, który zapobiegnie cofaniu się płynów ze zbiornika.

Aby umożliwić napełnianie zbiornika należy na nim także zainstalować zawór odgazowujący,

po otwarciu którego ciśnienie w zbiorniku wyrówna się z ciśnieniem otoczenia. Otwarcie zawo-

ru umożliwi napełnianie zbiornika cieczą, eliminując wzrost ciśnienia spowodowany zmniej-

szeniem objętości gazu zawartego w zbiorniku przed rozpoczęciem procesu napełniania.

7. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU SKŁADNIKÓW MATERIAŁU PĘDNEGO

Idealnym rozwiązaniem dozowania stałego wydatku materiału pędnego do komory spala-

nia silnika jest zastosowanie kawitacyjnej zwężki Venturiego. Podobnie jak dysza de’Lavala dla

gazów, ogranicza ona w przekroju krytycznym przepływający przez nią wydatek płynu

nieściśliwego. Odpowiednie dobranie geometrii zwężki, oraz ciśnienia wlotowego pozwala na

dostarczenie do komory spalania silnika wymaganej ilości materiału pędnego. Składający się

z jednego elementu system jest systemem pasywnym. Oprócz prostoty konstrukcji, jej niewiel-

kich wymiarów i małej masy ma on jeszcze jedną zasadniczą zaletę. Rozwiązanie takie jest nie

czułe na fluktuacje ciśnienia, które pojawiają się w instalacjach rakietowych głównie na skutek

drgań konstrukcji. Geometria zwężki przedstawiona została na Rys. 6.

Rys. 6. Przykładowa geometria zwężki Venturiego

Aby uzyskać kawitację w krytycznym przekroju zwężki należy obniżyć ciśnienie przepływa-

jącego przez nią płynu tak, aby spadło poniżej ciśnienia par dla danej temperatury. Rozpisując

równanie Bernoulliego dla przekroju przed zwężką oraz jej przekroju krytycznego otrzymuje-

my co następuje:

(12)

Znając prędkość oraz ciśnienie na wlocie do zwężki, a także ciśnienie w przekroju kryty-

cznym , które równe jest ciśnieniu pary czynnika przepływającego przez zwężkę, oraz
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wiedząc, że wyznaczyć można pole powierzchni przekroju krytycznego zwężki.

(13)

8. PROGRAM BADAŃ

Silnik rakietowy jest maszyną przepływową Jego osiągi generowane są przez czynnik robo-

czy, który ulega rozprężaniu w specjalnie do tego celu przystosowanej dyszy. Zanim jednak, w for-

mie mieszaniny gorących, poruszających się z ogromną prędkością gazów, opuści on dyszę

wylotową silnika, ulega serii przemian od jakości których zależy sprawność jednostki napędo-

wej. 

Monitorowanie pracy silnika polega przede wszystkim na pomiarze parametrów czynnika

roboczego. Główny wpływ zarówno na osiągi, jak i wytrzymałość konstrukcji ma ciśnienie oraz

temperatura przepływającego przez kolejne elementy silnika medium. Obok pomiaru ciągu, nad-

zorowanie tych dwóch parametrów stanowi podstawę badań przeprowadzanych na chemicz-

nych silnikach rakietowych. 

Najpierw osobno, paliwo i utleniacz w stanie ciekłym dostarczane są na głowicę wtryskową,

która zapewnia ich odpowiednie rozpylenie w komorze spalania silnika. Następnie, po zajściu

utleniania, gorące produkty reakcji kierowane są na dyszę, która przyspiesza je kosztem spad-

ku ciśnienia.

W celu zweryfikowania zaprojektowanej konstrukcji, na stanowisku badawczym przepro-

wadza się następujące pomiary:

· Pomiar ciśnienia i temperatury w zbiornikach z materiałem pędnym

Pomiar parametrów płynu roboczego rozpoczyna się już w magazynujących go zbiornikach.

Jest on szczególnie istotny zwłaszcza w przypadku wykorzystanego, ciśnieniowego systemu zasi-

lania silnika w materiał pędny, gdyż panujące w zbiornikach ciśnienie determinuje bezpośred-

nio ciśnienie w komorze spalania silnika. Ponadto wykorzystanie kriogenicznych materiałów

pędnych stwarza potrzebę ciągłego nadzorowania ich temperatury. 

· Pomiar wydatku paliwa i utleniacza

Ze zbiorników, paliwo i utleniacz przetłaczane są w odpowiednich ilościach na głowicę wtry-

skową silnika. Do dozowania składników materiału pędnego wykorzystać można opisane wcze-

śniej kawitacyjne zwężki venturiego. Zwężki te cechuje prostota budowy i niezawodność

działania, jednak projektowane są one dla jednego, założonego na wstępie wydatku płynu. Wyko-

rzystanie zwężek w przypadku badania wpływu stosunku utleniacza do paliwa na osiągi silnika

powodowałoby znaczne utrudnienia, wymagając całej serii tych urządzeń, z której każde odpo-

wiadałoby innemu wydatkowi płynu. Aby nie tracić czasu na rozmontowanie stanowiska

i wymianę zwężek, do dozowania składników materiału pędnego wykorzystać można sterowa-

ne silnikami krokowymi zawory. Ze względu na małe opory hydrauliczne, najczęściej stosowa-

ne są zawory kulowe.

Oprócz urządzeń dozujących wydatki paliwa i utleniacza niezbędne są także elementy pomiaro-

we, które zweryfikują ilość dopływającego na głowicę wtryskową płynu. W tym celu wykorzy-

stać można m.in. charakteryzujące się małym współczynnikiem oporów przepływomierze

turbinowe (Rys. 7).
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Rys. 7. Przepływomierz turbinowy

· Pomiar ciśnienia i temperatury składników materiału pędnego na głowicy wtryskowej

Po opuszczeniu zbiorników składniki materiału pędnego przepływając przez linie zasilające

doznają strat ciśnienia. W przypadku czynników kriogenicznych, na skutek wymiany ciepła

z otoczeniem wzrasta także temperatura płynów. Niezbędny jest więc pomiar ciśnienia i tem-

peratury na wlocie na głowicę wtryskową, pozwalający określić stan zasilającego silnik paliwa

i utleniacza.

· Pomiar ciśnienia w komorze spalania oraz dyszy silnika

Jednym z najważniejszych parametrów wpływających na pracę silnika jest ciśnienie w jego

komorze spalania. Pomiar tego parametru utrudniają wysokie temperatury czynnika robocze-

go, które mogą wpływać na otrzymywane wyniki, a w skrajnych przypadkach doprowadzić

nawet do zniszczenia czujnika. Aby temu zapobiec stosuje się odpowiedniej długości przewo-

dy łączące miejsce pomiaru z czujnikiem ciśnienia. Długość przewodów wpływa na odpowiedź

dynamiczną czujnika. Pomiaru ciśnienia w dyszy silnika dokonuje się umieszczając czujniki

wzdłuż jej osi w odpowiednich odstępach. Takie podejście pozwala zbadać rozkład ciśnienia na

ściance dyszy.

· Pomiar wydatku, temperatury oraz ciśnienia czynnika chłodzącego.

W przypadku silników chłodzonych cieczą niezbędny jest pomiar parametrów płynu chło-

dzącego. Znając wydatek płynu oraz jego temperatury na wlocie i wylocie z układu chłodzenia,

określić można strumień ciepła jaki generują gorące ścianki silnika.

· Pomiar temperatury ścianek silnika

Pomiar temperatury ścianki dokonywany jest przede wszystkim ze względu na wytrzyma-

łość konstrukcji, ale również w celu określenia strumienia ciepła, jaki przenika od gorącego

czynnika roboczego do otoczenia. Na obciążenia działające na ścianki silnika, składają się obci-

ążenia mechaniczne – wynikające z panującego wewnątrz ciśnienia, oraz termiczne – wywoły-

wane przez wysoką temperaturę. Dzięki znajomości wartości obu rodzajów obciążeń

konstrukcja silnika może być odpowiednio zoptymalizowana poprzez dobranie minimalnej gru-

bości ścianki.

· Pomiar ciągu silnika

Pomiaru wartości ciągu silnika dokonuje się praktycznie podczas każdej próby na stanowi-

sku badawczym. Oprócz oczywistych korzyści, jakie płyną ze znajomości generowanej przez sil-

nik siły, jej pomiar niezbędny jest także do wyznaczenia podstawowego parametru

charakteryzującego silnik rakietowy – impulsu właściwego.

·Wyznaczenie impulsu właściwego silnika

Impuls właściwy jest jednym z najważniejszych parametrów charakteryzujących silnik rakie-

towy. Reprezentuje on przyrost pędu uzyskiwany z jednego kilograma materiału pędnego, może

więc posłużyć do porównywania jakości silników o różnych ciągach.
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(14)

Gdzie:

F- ciąg silnika

- wydatek masowy materiału pędnego

Wymienione powyżej pomiary stanowią podstawę badań nad chemicznymi silnikami rakie-

towymi. Dodatkowe punkty kontrolne wprowadza się w zależności od uzyskiwanych wyników

i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Oprócz wyżej wymienionych pomiarów, po każdej

próbie przeprowadza się także oględziny wzrokowe silnika. Pozwalają one ustalić m.in. stopień

zużycia podzespołów, a w przypadku wystąpienia niespodziewanych awarii są narzędziem umo-

żliwiającym zlokalizowanie i ocenę intensywności prowadzącego do uszkodzenia zjawiska.

9. WNIOSKI

W niniejszej pracy przedstawiono projekt koncepcyjny mobilnego stanowiska do badania sil-

ników rakietowych. Dzięki zintegrowaniu stanowiska z samochodem terenowym wyelimino-

wana została potrzeba posiadania stałej lokalizacji, w której można by przeprowadzać testy,

a która ze względów bezpieczeństwa znajdować się musi poza terenem zamieszkałym. Przygo-

towane w hangarze stanowisko, w docelowej, testowej lokalizacji w terenie, nie będzie wymaga-

ło większych nakładów pracy w celu przystąpienia do próby. 

Zaproponowane rozwiązanie czujnika siły pozwoli na pomiar wszystkich wywołanych pracą

silnika sił i momentów, dzięki czemu omawiana hamownia posłużyć może do badania silników

wykorzystujących zjawisko wirującej detonacji. 

BIBLIOGRAFIA

1. G.P. Sutton, O Biblarz, Rocket Propulsion Elements, Seventh Edition, John Wiley &Sons, 2001

2. New Mexico Institute of Mining and Technology, Rocket test site facility handbook, Socorro 2003

3. H. H. Huynh, Review of methane as a rocket propellant: thermal stability and enabling

technologies, The University of Alabama in Huntsville, Huntsville, Alabama 2005

4. T.A. Dwarakanath, Bhaskar Dasgupta, T.S. Mrutyunjaya, Design and development of a Stewart

platform based force-torque sensor, Mechatronics, Volume 11, Number 7, October 2001

5. A. Ulas, Passive flow control in liquid-propellant rocket engines with cavitating venturi, Flow

Measurement and Instrumentation 17 (2006)

6. T. M. Flynn, Cryogenic Engineering, second edition, Marcel Dekker, New York 2005

7. J.E. Fesmire, S.D. Augustynowicz, Cryogenic Thermal Insulation Systems, 16th Thermal and Fluids

Analysis Workshop, Orlando, Florida, August 9, 2005

Dominik Kublik

MOBILE TEST STAND FOR ROCKET ENGINES

Abstract

A concept of the mobile test stand for rocket engines is proposed. The test stand with its equip-

ment (including pressure feed system) is mounted on all-terrain vehicle, which enables running the

experiments in suitable locations, away from the living site. The test stand will be able to captive

firing liquid rocket engines with thrust up to 10kN, that are operating especially on liquid methane

and liquid oxygen.

I
F

m
sp =


m



98 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr. 198

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DYSZY 

TYPU AEROSPIKE W PIERWSZYM STOPNIU 

RAKIETY KOSMICZNEJ

Michał Folusiak
Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania dyszy typu aerospike w pierwszym

stopniu rakiety kosmicznej. Podsumowano zalety i wady dysz tego typu, przedstawiono również

szacunkowe charakterystyki wysokościowe silnika z dyszą aerospike oraz wyniki obliczeń osiągów

rakiety.

1. Wstęp

Dysze typu aerospike są przedmiotem badań w USA, Europie, Rosji i Japonii od lat 50-tych

ubiegłego wieku. Przyczyną zainteresowania dyszami tego typu jest ich zdolność do adaptacji

przepływu w przekroju wylotowym do ciśnienia otoczenia aż do wartości odpowiadającej sto-

sunkowi przekrojów dyszy przy izentropowym rozprężaniu. Cecha ta mogłaby prowadzić do

zwiększenia osiągów silników pierwszych stopni rakiet kosmicznych.

Fot. 1 Widok dyszy typu aerospike w rakiecie na paliwo stałe



Rys. 1. Geometria dyszy aerospike

2. Charakterystyki dysz aerospike

Największą zaletą dyszy typu aerospike (rys. 1) jest aerodynamiczny mechanizm adaptacji

do warunków otoczenia. Ciśnienie w przekroju wylotowym dyszy zmienia się wraz z wysokością

i równe jest ciśnieniu otoczenia. Adaptacja zachodzi w obszarze ciśnień otoczenia poniżej wy-

sokości obliczeniowej. Powyżej tej wysokości dysza zachowuje się podobnie jak dysza dzwonowa

– ciśnienie w przekroju wylotowym dyszy pozostaje stałe i jest równe ciśnieniu obliczeniowemu.

Rys. 2 Teoretyczna charakterystyka wysokościowa dyszy aerospike (idealnie wyprofilowanej,

pełna długość) dla dwóch wybranych punktów obliczeniowych(D.P.) na tle charakterystyki dyszy

idealnej oraz dyszy dzwonowej

Na rysunku 2 przedstawiona została teoretyczna zależność impulsu właściwego silników

z dyszą aerospike (ISP) od wysokości (h) obliczona w programie CEA [1]. Dane, na których oparto

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DYSZY TYPU AEROSPIKE W PIERWSZYM STOPNIU RAKIETY... 99



obliczenia przedstawione zostały w tabeli 1. Z wykresu wynika, że zależność impulsu właściwego

silnika z dyszą aerospike pokrywa się z zależnością dla dyszy idealnej od wysokości 0 do wyso-

kości obliczeniowej. Powyżej punktu obliczeniowego przyrost impulsu z wysokością jest znacz-

nie mniejszy, odpowiada to ustaleniu się ciśnienia w przekroju wylotowym, podobnie jak ma to

miejsce w dyszy dzwonowej.

Z teoretycznej analizy, przedstawionej powyżej, wynika również, że zastosowanie dyszy typu

aerospike jest szczególnie uzasadnione w silnikach pierwszych stopni rakiet kosmicznych. Silnik

o tym samym ciśnieniu w komorze spalania, z dyszą dzwonową pracującą na granicy oderwania,

wytwarza znacznie niższy ciąg , szczególnie w zakresie niskich wysokości lotu, niż silnik z dyszą

typu aerospike, którego osiągi są w tym zakresie zbliżone do osiągów dyszy idealnej. Z porów-

nania wykresów dla dwóch dysz typu aerospike wynika również, że korzystny jest dobór punktu

obliczeniowego silnika na jak największej wysokości. Wybór ten ograniczony jest w zasadzie je-

dynie poprzez wielkość przekroju wylotowego silnika (tym samym jego gabarytów i masy).

Rzeczywisty impuls właściwy w próżni jest znacznie niższy dla silników wykorzystujących

dyszę typu aerospike niż dyszę dzwonową o tym samym współczynniku rozwarcia, co wynika

ze strat związanych z ich skracaniem lub podziałem toroidalnych komór spalania. Mimo to, sto-

sunek przekrojów dyszy dzwonowej ograniczony jest poprzez kryterium oderwania w dyszy,

dlatego dla uzyskania wyższych impulsów właściwych w silnikach pracujących w pierwszych

stopniach rakiet konieczne jest zwiększanie ciśnienia w komorze spalania (Rys. 3). Pole po-

wierzchni wylotowej dyszy aerospike może być znacznie większe i pozwala na najlepsze wyko-

rzystanie powierzchni przekroju stopnia rakiety. Bardzo duże współczynniki rozwarcia dysz

typu aerospike powodują, że zarówno impuls przy powierzchni ziemi, jak i w próżni mogą być

znacznie wyższe od impulsu osiągniętego w dyszy dzwonowej o tym samym ciśnieniu w komo-

rze spalania.

Tabela 1 Dane do wyznaczenia charakterystyk

3. Charakterystyki skróConyCh dysz aerospike

Zastosowanie w praktyce idealnie wyprofilowanej dyszy aerospike o pełnej długości jest nie-

optymalne ze względu na duże wymiary (długość około 2 razy większa od  średnicy) oraz dużą

masę konstrukcji. Dysza skrócona powstaje poprzez obcięcie konturu idealnie wyprofilowanej

dyszy do pewnej długości, wyrażonej w procentach długości początkowej. W praktyce rozważa

się wykorzystywanie silników z dyszami o długości około 20-30 % względem długości idealnego

konturu. Niestety, skrócenie dyszy pociąga za sobą problemy związane z pojawieniem się w prze-

pływie zjawisk , które mają duży wpływ na osiągi. W miejscu odciętej części dyszy pojawia się

obszar poddźwiękowego przepływu (rysunek 4). Obszar ten kształtuje aerodynamicznie obciętą

część ciała centralnego (stąd nazwa aerospike).
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Rys. 3. Porównanie dysz dzwonowych o różnym ciśnieniu w komorze spalania 

i ciśnieniu w przekroju wylotowym Pe=0,41 bar (granica oderwania na poziomie h=0m)

Rys. 4. Obszar poddźwiękowego przepływu(recyrkulacji) za powierzchnią bazową 

dyszy aerospike (na podstawie analiz numerycznych)[2].

Zachowanie się przepływu w tym obszarze okazuje się mieć ogromny wpływ na charaktery-

styki skróconej dyszy aerospike, na co wskazuje literatura przedmiotu. Kluczową rolę w kształ-

towaniu charakterystyk obciętej dyszy aerospike odgrywa ciśnienie oddziaływujące na

powierzchnię bazową. Ze względu na wartość ciśnienia w obszarze recyrkulacji wyróżnia się 2

reżimy pracy dyszy aerospike.

Na rysunku 5 przedstawiono charakterystyki dwóch dysz skróconych, obok teoretycznych

charakterystyk pełnych dysz aerospike. W obszarze niskich wysokości (wysokich ciśnień oto-

czenia) ciśnienie w obszarze martwego przepływu zależne jest od ciśnienia otoczenia. Mówi się

o „otwartym obszarze recyrkulacji”. Dla pewnego ciśnienia otoczenia, poniżej ciśnienia oblicze-

niowego następuje nagła zmiana reżimu pracy dyszy – transformacja do „zamkniętego obszaru

recyrkulacji”. Zmiana ta jest dobrze widoczna na charakterystyce wysokościowej silnika (nagły

spadek wartości ciągu). Ciśnienie w obszarze recyrkulacji powyżej wysokości transformacji po-

zostaje stałe i jest początkowo niższe od ciśnienia otoczenia. Dla dyszy skróconej o długości 20%



powoduje ono spadek wartości ciągu o około 5%.

Analiza zjawiska transformacji regionu recyrkulacji jest kluczowa dla możliwości przewidze-

nia charakterystyki wysokościowej silnika z dyszą aerospike. Istniejące modele[3] opisujące to

zjawisko opierają się na danych eksperymentalnych oraz/lub wykorzystują metody analityczne.

Zadaniem tych modeli jest przewidzenie wartości dwóch parametrów: ciśnienia otoczenia przy

którym zachodzi transformacja oraz wartości ciśnienia w przekroju bazowym w „zamkniętym

obszarze recyrkulacji.”

4. dysza typu aerospike W pierWszyM stopniu rakiety kosMiCznej

Przedstawione wyniki obliczeń charakterystyk skróconej dyszy aerospike(Rys. 5.) pokazują,

że pomimo nagłego, choć nieznacznego spadku impulsu właściwego silnika z dyszą aerospike

jej charakterystyki są znacznie lepsze niż dyszy dzwonowej o tym samym ciśnieniu w komorze

spalania. Zastosowane dyszy dzwonowej w pierwszym stopniu rakiety kosmicznej ma więc

sens jedynie do silników o wysokim ciśnieniu w komorze spalania (rys. 3.). Założenie takie

eliminuje automatycznie możliwość zastosowania w pierwszym stopniu rakiety ciśnieniowego

systemu zasilania – dużo prostszego i tańszego od systemu zasilania turbo-pompowego, gdyż

systemy tego typy mogą być efektywnie stosowane w systemach o ciśnieniu do 20-30 bar.

Rys. 5. Teoretyczna charakterystyka wysokościowa dyszy aerospike (idealnie wyprofilowanej,

pełna długość) dla dwóch wybranych punktów obliczeniowych na tle charakterystyki dyszy ideal-

nej oraz dyszy dzwonowej. Linią przerywaną zaznaczono charakterystyki dysz skróconych.

Silnik z dyszą typu aerospike wydaje się być idealnym rozwiązaniem do zastosowania w za-

silanym ciśnieniowo pierwszym stopniu rakiety kosmicznej. Rozwiązanie takie jest najbliższe

przypadkowi idealnego izentropowego rozprężania, więc najbardziej efektywne energetycznie.

Inną zaletą jest łatwość integracji silnika ze strukturą rakiety - średnica silnika może być po-

równywalna ze średnicą stopnia, co pozwala na optymalne wykorzystanie powierzchni przekroju

stopnia rakiety.

Na Rys. 6 przedstawiono szkic koncepcyjny rakiety dwustopniowej oraz silnika  zaproponowanego
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jako napęd pierwszego stopnia takiej rakiety. Projekt koncepcyjny takiej rakiety o masie 25 ton

opracowany w Instytucie Lotnictwa zakłada, że oba stopnie rakiety mogłyby być zasilane

w materiał pędny (metan, tlen) w systemie ciśnieniowym, co znacznie upraszcza jej konstrukcję.

W tabeli 2 zestawiono parametry silników obu stopni rakiety. Na rys. 7 przedstawiono

wyniki symulacji lotu tej rakiety wykonanej przy użyciu programu VRS [4].

Rys. 6. Koncepcja rakiety dwustopniowej i silnik pierwszego stopnia z dyszą typu aerospike

Tabela 2 Parametry silników koncepcyjnej rakiety dwustopniowej.

Rys. 7. Wysokość, prędkość i ciąg w funkcji czasu w locie na orbitę 600 km SSO z ładunkiem

100 kg. Wyraźnie widoczne załamanie charakterystyki ciągu na wysokości około 20 km (90. sek.).



Pomimo wielu niewątpliwych zalet dysz aerospike, literatura przedmiotu wskazuje również

na problemy związanie z tym rozwiązaniem. Należą do nich między innymi:

· konieczność chłodzenie dużej powierzchni dyszy;

· lokalne przegrzania powierzchni i niestabilności spowodowane zjawiskami falowymi;

· mała szerokość przekroju krytycznego (związane z nią problemy dokładności wykonania oraz

możliwe duże straty ciśnienia);.

Znalezienie rozwiązania dla tych problemów otworzyłoby drogę do powszechnego stosowa-

nia tego rodzaju dysz w pierwszych stopniach rakiet.
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Michał Folusiak
adVantages oF using aerospike nozzle 
in the First stage oF roCket launCher

Abstract

Paper presents discussion of advantages and disadvantages of using aerospike nozzle in the first

stage of rocket launcher. Nozzle performance, as well as performance of the conceptual rocket

launcher, were also presented in the paper.
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Metody wyznaczania geoMetrii 

i charakterystyk dyszy typu aerospike

prograM „pM_contour”

Michał Folusiak
Instytut Lotnictwa

StoSowane oznaczenia

– temperatura, gęstość, ciśnienie

– stała gazowa, uniwersalna stała gazowa

– ciepło właściwe, entalpia

– wykładnik izentropy

– prędkość dźwięku, liczba Macha

– kąt Macha

– funkcja Prandtla-Meyera

– współrzędne polarne punktów

– współrzędne kartezjańskie punktów

– pole przekroju i średnica

– „głębokość” dyszy liniowej

Indeksy

– stagnacja

– parametry krytyczne

– i-ty punkt konturu dyszy

– wylot z dyszy

– powierzchnia bazowa

Streszczenie

W poniższym artykule przedstawiono i krótko opisano algorytmy służące do wyznaczania geo-

metrii dyszy aerospike. Przedstawiono również i dokładnie opisano jeden z wybranych algorytmów

oraz program komputerowy napisany na jego podstawie.



1. wStęp

Program komputerowy „P-M contour” napisany został w międzyplatformowym, zintegrowa-

nym środowisku programistycznym Lazarus (Cross platform IDE Lazarus) w języku programo-

wania FreePascal[1][2]. Oprogramowanie, które posłużyło do stworzenia programu „P-M

contour”  jest niekomercyjnym, otwartym oprogramowaniem rozwijanym przez społeczność

użytkowników. Program „P-M contour” skompilowany został na platformę Linux i Windows.

2. Metody wyznaczania konturów dySzy

Geometria idealnej dyszy typu aerospike może być wyznaczona na dwa sposoby. Pierwszy z

nich bazuje na metodzie Prandtla-Meyera, dlatego w ogólnym przypadku nie może być zastoso-

wany dla dysz osiowosymetrycznych. Drugą metodą jest dobrze znana metoda charakterystyk.

Metoda prandtla-Meyera

Zastosowanie metody Prandtla-Meyera do wyznaczenia konturów dyszy aerospike zapropo-

nowali niezależnie Angelino i Lee. Zakłada ona, że ekspansja Prandtla-Meyera w dyszy zachodzi

wokół zewnętrznej krawędzi przekroju krytycznego (Rys. 1), a przepływ jest jednorodny. W

przypadku liniowej dyszy aerospike, wachlarz fal rozrzedzeniowych kształtujących się wokół

tego punktu(krawędzi) stanowi grupę prostych charakterystyk. Równania bilansowe wydatku

masowego przepływu pozwalają określić na tych charakterystykach punkty opisujące kontur

dyszy.

Metoda opisana powyżej nadaje się do wyznaczania konturu dyszy płaskiej(liniowej), ale

może zostać rozszerzona na przypadek osiowosymetryczny. Przybliżona metoda wyznaczania

konturów osiowosymetrycznych dysz typu aerospike została opisana przez Angelino[3]. Zasto-

sowanie tej metody jest oczywiście ograniczone poprzez założenie, że wyznaczane charaktery-

styki są liniami prostymi. Takiego przybliżenia nie można według autora stosować w przypadku:

· dużego względnego skrócenia dyszy, niezależnie od liczby Macha w przekroju wylotowym;

· dużych liczb Macha w przekroju wylotowym, niezależnie od względnego skrócenia dyszy.

Metoda charakterystyk

Druga z metod wyznaczania konturu dyszy opiera się na dobrze znanej metodzie charak-

terystyk. Jest ona właściwa zarówno dla dysz liniowych jak i osiowosymetrycznych. Metoda ta

jest trudniejsza w implementacji od opisanej powyżej, ale jest również bardziej uniwersalna i

nadaje się do obliczana bardziej wyrafinowanych przypadków w których przepływ w przekroju

krytycznym nie jest jednorodny lub  przypadków dysz w których zachodzi częściowe

wewnętrzne rozprężanie. Szczegółowy opis metody i algorytmów postępowania przy wyznacza-

niu konturów opisane zostały m.in. w [4].

3. algorytM obliczeń

Do dalszych rozważań wybrano metodę Prandtla-Meyera. Metoda ta posłuży do wyznaczania

konturów i charakterystyk dysz liniowych i osiowosymetrycznych z użyciem zarówno idealnego

jak i pół-idealnego modelu gazu.

106 prace instytutu Lotnictwa nr. 198



Model gazu

Zastosowano model gazu wieloskładnikowego. Własności termodynamiczne składników gazu

opisane są 9-współczynnikowymi funkcjami temperatury:

gdzie:

Współczynniki we wzorach określone są dla ponad 2000 substancji w przedziałach tempe-

ratur 200-1000, 1000-6000 i 6000-20000 K i podane w 9-współczynnikowym formacie danych

termodynamicznych NASA (NASA thermo data file format) [5].

W zależności od wybranego modelu gazu, idealnego lub pół-idealnego, własności termody-

namiczne przyjęte mogą być względem pewnej temperatury referencyjnej, lub jako funkcje tem-

peratury. Przyjęcie liniowego przebiegu zmiany entalpii i stałej wartości ciepła właściwego

obarczone jest dość dużym błędem[4], dlatego poleca się stosowanie modelu gazu pół-idealnego.

Uogólnienie metody Prandtla-Meyera na dysze osiowosymetryczne[3] zostało również posze-

rzone o model gazu pół-idealnego przez autora tego artykułu.

Funkcje termodynamiczne

Zmiana entalpii względem entalpii spiętrzenia gazu wyraża się następującym wzorem:

, stąd:

Przy obliczeniach parametrów termodynamicznych wykorzystuje się następujące wzory:

Wybrana metoda wymaga ponadto określenia wartości kąta Macha (µ) oraz funkcji Prandtla-

Meyera. Funkcje te oblicza się na podstawie wzorów:

,    gdzie:
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dane wejściowe

Danymi wejściowymi do obliczeń geometrii dyszy aerospike są:

· skład spalin i udział molowy składników (FROZEN);

· T* – temperatura w przekroju krytycznym dyszy;

· TE – temperatura w przekroju wylotowym dyszy;

· p0 – ciśnienie w komorze spalania;

· N – ilość punktów obliczeniowych na konturze dyszy;

· TREF – temperatura referencyjna(w przypadku gazu idealnego);

· A* – pole powierzchni przekroju krytycznego;

Trzy pierwsze wartości można uzyskać z prostych obliczeń równowagi chemicznej, np. pro-

gramem CEA[5]. Należy przy tym pamiętać, że opisana metoda zakłada niezmienność składu

mieszaniny produktów spalania wzdłuż dyszy (FROZEN).

inicjalizacja obliczeń

Punktem wyjściowym do obliczeń jest wyznaczenie rozkładu temperatur wzdłuż dyszy oraz

postawienie warunku początkowego. Dyszę o nieznanej wstępnie geometrii dzieli się w tym celu

na N punktów, o stałym spadku temperatury od T* do TE. Temperatura w punkcie 1. odpowiada

w tym układzie temperaturze w przekroju krytycznym, w punkcie N. – temperaturze w przekroju

wylotowym:

Wyznaczone w ten sposób temperatury dzielą dyszę na N-1 paneli. Każdy z N punktów na

konturze dyszy i wyznacza linię Macha o stałych wartościach funkcji termodynamicznych. Wy-

znaczenie wartości tych funkcji pozwoli określić współrzędne punktów konturu(rys. 1).

rys. 1. Metoda prandtla-Meyera. 
a- krawędź wokół której zachodzi ekspansja prandtla-Meyera; a-1 – przekrój krytyczny.

obliczenia

Obliczenia współrzędnych punktów dyszy realizowane są jawnie (nieiteracyjnie) w trzech

następujących po sobie pętlach. Przed każdą z pętli następuje obliczenie warunków brzegowych

do obliczeń w punkcie początkowym, odpowiadającym T1=T*.
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Pierwsza pętla ma na celu wyliczenie stosunków przekrojów, stosunków parametrów termo-

dynamicznych, oraz wartości funkcji Prandtla-Meyera we wszystkich punktach konturu dyszy.

,gdzie:

Stosunki ciśnień w punktach konturu dyszy oblicza się na podstawie równania stanu:

Wielkość przekroju wylotowego, średnicę zewnętrzną oraz szerokość przekroju krytycznego

w przypadku dyszy płaskiej oblicza się z następujących wzorów:

w przypadku dyszy osiowosymetrycznej:
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Przed drugą pętlą, na podstawie wyznaczonych danych, następuje ponowne określenie wa-

runków brzegowych:

W pętli obliczane są kąty Macha dla kolejnych punktów konturu:

oraz współrzędne biegunowe i Kartezjańskie punktów na konturze dyszy. W przypadku dyszy

płaskiej korzysta się z następujących wzorów:

W przypadku dyszy osiowosymetrycznej:

W ostatniej, trzeciej pętli współrzędne y transformowane są do układu współrzędnych związa-

nego z osią dyszy.

4. prograM „p-M contour”

Schemat

Program „P-M contour” realizuje algorytm opisany w rozdziale powyżej. Relacje pomiędzy

najważniejszymi zmiennymi i funkcjami użytymi w programie przedstawione zostały na poniż-

szym schemacie.

interfejs programu

Interfejs programu zaprojektowany został w środowisku Lazarus. Składa się z czterech pod-

stawowych okien:

- okno główne Prandtl-Meyer Plug Nozzle Contour – zawiera najważniejsze dane wejściowe i

wyniki, pozwala na wywołanie innych okien i przeprowadzenie obliczeń (Rys. 2, 3, 4);
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- okno NozzleProperties – zawiera wyniki obliczeń osiągów dyszy i wykresy parametrów ter-

modynamicznych w przekrojach (Rys. 2);

- okno Performance – zawiera wyniki obliczeń osiągów dyszy i wykresy charakterystyki

wysokościowej dyszy dzwonowej, dyszy aerospike pełnej długości oraz skróconej o zadanej

długości (Rys. 3). Charakterystyki dyszy skróconej określane są przy użyciu modeli zapro-

ponowanych w [6];

- okno Mixture Definition – pozwala zdefiniować skład spalin i odczytać ich uśrednione własności

termodynamiczne (Rys. 4, 5);

- okno Species Properties – pozwala na podgląd własności termodynamicznych i transportowych

wszystkich substancji w pliku thermo.inp (Rys. 5).

Rys. 2. Okna: główne i Nozzle Properties
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Rys. 3. Okna: główne i Performance

Rys. 4. Okna: główne i Mixture Definition

Rys. 5. Okna: Species Properties i Mixture Definition



przykładowe obliczenia

Możliwości programu zaprezentowane zostaną na przykładzie obliczeń silnika rakietowego

zasilanego ciekłym metanem i ciekłym tlenem, w stosunku O/F=2,8. Wyniki otrzymane z pro-

gramu CEA, dla silnika o ciśnieniu w komorze spalania 20 bar, składzie spalin niezmiennym

wzdłuż dyszy(FROZEN, nfz=1), przedstawiają się następująco:

Na podstawie uzyskanych danych o składzie molowym spalin, należy w oknie Mixture Defi-

nition programu „P-M contour” stworzyć model mieszaniny. Do obliczeń potrzebne są również:

· T*=2950,10 K – temperatura w przekroju krytycznym dyszy;

· TE =1599,37 K – temperatura w przekroju wylotowym dyszy;

· p0 =20 bar – ciśnienie w komorze spalania;

· N=100 – ilość punktów obliczeniowych na konturze dyszy;

· =10 kg/s – wielkość przykładowa, ale niezbędna do obliczenia osiągów i wymiarów

geometrycznych (pole powierzchni przekroju krytycznego, ciąg);

Po kliknięciu przycisku Calculate w głównym oknie, program obliczy i wykreśli kontur dyszy

oraz pokaże okno Nozzle Properties wraz z danymi o osiągach dyszy (Rys. 2).

Porównanie danych dyszy z CEA i „P-M contour” przedstawione zostało w poniższej tabeli.

m
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5. wnioSki

Wyniki otrzymywane z programu „P-M contour” zgadzają się bardzo dobrze z wynikami z

programu CEA. Należy przy tym zwrócić uwagę, na zalety wynikające z zastosowania modelu

gazu pół-doskonałego i błędy jakie mogą się pojawić przy modelowaniu dysz silników raki-

etowych. Zaprezentowane powyżej przykładowe obliczenia wykazały, że stosowanie uproszc-

zonego modelu gazu doskonałego wiąże się z popełnieniem dużego błędu zarówno przy

przewidywaniu osiągów dyszy, jak i obliczaniu jej konturu (Rys. 6).

Stworzony program stanowi bardzo dobre narzędzie do projektowania dysz typu Aerospike.

Zaprezentowana metoda, oraz elementy programu będą mogły być w przyszłości podstawą dla

stworzenia programu opierającego się np. o metodę charakterystyk. Modele gazu i mieszaniny

mogą zostać w łatwy sposób wyodrębnione z programu i stanowić podstawę dla bardziej za-

awansowanych prac.

Rys. 6. Porównanie konturów dyszy aerospike obliczonych

z użyciem różnych modeli gazu
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Michał Folusiak

MetHodS oF contour deSign and perForMance prediction 
oF an aeroSpike nozzle. prograM „pM_contour”

Abstract

In the paper, existing contour design methods of an aerospike nozzle are presented and brieftly

described. Methods of contour design and performance prediction implemented in the PM_contour

program are described in details.
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Obliczenia Osiągów dyszy aerOspike 
przy użyciu pakietu Fluent

Michał Folusiak
Instytut Lotnictwa

Streszczenie

Celem analiz numerycznych zaprezentowanych w artykule było rozpoznanie możliwości wyko-

rzystania komercyjnego pakietu obliczeniowego ANSYS Fluent® do analiz osiągów i parametrów

przepływu w dyszy aerospike. Analizowane przypadki obliczeniowe zbudowane zostały w oparciu

o prosty model geometrii dyszy, pozwoliły jednak na wysnucie pewnych wniosków, które posłużą

ukierunkowaniu dalszych prac.

Opis przypadku ObliczeniOwegO

Modelem czynnika roboczego w obliczeniach był model gazu doskonałego. Zastosowano sol-

wer sprzężony (density based), strumienie liczone przy użyciu schematu Roe-FDS. Wykorzys-

tano model lepkości k-ε Realizable.

Geometria dyszy określona została metodą przybliżoną, zaproponowaną przez Angelino,

opartą o model gazu doskonałego, uogólnioną dla geometrii osiowosymetrycznych [1]. Dwuwy-

miarowy, osiowosymetryczny obszar obliczeniowy dyskretyzowany został siatką 100 000 ko-

mórek obliczeniowych. Siatkę skonstruowano w taki sposób, aby możliwe było jej wykorzystanie

do wszystkich symulacji dysz o różnej długości względnej – poprzez wygaszane obszarów w mo-

delu dyszy o długości 10%. Zastosowany podział pozwolił jednocześnie na odczyt wartości skła-

dowych ciągu konturowego dyszy co 5% względnej długości dyszy.

Rozprężanie realizowane było od ciśnienia Pc=20 bar w modelowanej toroidalnej komorze

spalania hipotetycznego silnika o zasilaniu ciśnieniowym. Stosunek przekrojów dyszy wynosił

AE/AT=71,9, stąd obliczeniowy rozpręż w dyszy PC/PE=2440. Założono średnicę przekroju wy-

lotowego silnika DE=1,9 m.

Obliczenia podzielone zostały na 2 etapy:

· badanie wpływu skrócenia dyszy na przepływ dla jednego, ustalonego ciśnienia otoczenia;

· badanie wpływu ciœnienia otoczenia na przepływ w dyszy o długości względnej 20%, przy

różnych ciśnieniach otoczenia.

wpływ skrócenia dyszy na Osiągi

W pierwszym etapie analiz numerycznych przeanalizowanych zostało 6 modeli dysz, utwo-

rzonych poprzez wygaszanie odpowiednich obszarów siatki obliczeniowej. Utworzono w ten

sposób dysze o identycznym konturze o długościach względnych - 10, 15, 20, 25, 50 i 100%.

 Ciśnienie otoczenia ustalone zostało na poziomie Pamb=0,02 bar, czyli znacznie powyżej ciśnienia

obliczeniowego dyszy. Na rysunku 1 przedstawione zostały graficznie wyniki analiz.



10% 15%

20% 25%

50% 100%

Rys. 1. Obraz pola liczby Macha w przepływie przez skrócone dysze aerospike

o różnych długościach względnych

Celem opisywanego etapu obliczeń było oszacowanie wpływu skrócenia dyszy na wartość

składowych siły ciągu wytwarzających się na konturze dyszy. W tabeli 1 zestawione zostały

udziały siły ciągu generowanej na konturze dyszy oraz  na powierzchni bazowej względem ciągu

całkowitego dyszy o danej długości.

Tabela 1 Składowe siły ciągu  dyszy aerospike o różnych długościach

Na wykresie na rysunku 2 przedstawiono wartości ciągu dyszy skróconej względem dyszy o peł-

nej długości (100%).
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Rys. 2. Wpływ skrócenia dyszy na spadek ciągu

Do interesujących wniosków prowadzi analiza składowych ciągu generowanych na odcinkach

konturu dysz o różnych długościach. Zestawienie takich danych przedstawione zostało

w tabeli 2.

Tabela 2 Składowe ciągu konturowego generowane na odcinkach konturu

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że składowe konturowe ciągu nie różnią się od

siebie (lub różnią nieznaczne) na odpowiadających sobie odcinkach konturu dysz o różnych dłu-

gościach skonstruowanych na tej samej krzywej. Dlatego, dla wszystkich powyższych przypad-

ków można skonstruować wspólny wykres składowych ciągu konturowego wzdłuż dyszy

(rysunek 3). Wynika z niego jednoznacznie, że ponad 99 % ciągu, wytworzonego na konturze,

generowane jest na pierwszych 20%  konturu dyszy aerospike pełnej długości. Zgodnie z wnio-

skiem wysnutym z danych w tabeli 2, składowe ciągu konturowego są identyczne(lub nieznacz-

nie się różnią) bez względu na stopień jej skrócenia. Dlatego, ciąg wytworzony na konturze dyszy

skróconej, o długości względnej 20% stanowi 99% ciągu generowanego na konturze dyszy aero-

spike pełnej długości. 
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Powyższe stwierdzenie zgadza się z informacjami zawartymi w literaturze [2]. Należy jednak

podkreślić, że powyższe wnioski wysnute zostały na podstawie obliczeń dysz przy ciśnieniu oto-

czenia znacznie wyższym niż ciśnienie obliczeniowe, dla których zaprojektowany został kontur

dyszy. W celu lepszego poznania wpływu obcięcia dyszy na ciąg należy przeprowadzić analizy

dla innych ciśnień otoczenia (wysokości). Szczególnie interesujące są dane dla ciśnień otoczenia

zbliżonych do ciśnienia obliczeniowego dyszy, oraz ciśnień w których zachodzi transformacja

obszaru recyrkulacji.

rys. 3. Składowe ciągu konturowego generowane na odcinkach konturu

wpływ ciśnienia OtOczenia na Osiągi dyszy skrócOnej

Drugim etapem analiz numerycznych była próba jakościowego odtworzenia, przy użyciu pro-

gramu Fluent®, charakterystyki wysokościowej skróconej dyszy typu aerospike. Do analiz wy-

brano model dyszy o długości względnej 20%. Przeanalizowanych zostało 13 przypadków

obliczeniowych – punktów charakterystyki wysokościowej.

Na rysunku 4 przedstawione zostały wybrane wyniki obliczeń (kontury liczby Macha) badanej

dyszy przy różnych ciśnieniach otoczenia:

1. Pamb = 1,0000 bar; h = 0 km;       PC/ Pamb = 20

2. Pamb = 0,0500 bar; h = 20,6 km; PC/ Pamb = 400

3. Pamb = 0,0082 bar; h = 32,4 km; PC/ Pamb = 2440 – WARUNKI OBLICZENIOWE

4. Pamb= 0,0025 bar; h = 41,7 km; PC/ Pamb =  8000

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono wykresy sporządzone na podstawie analiz numerycznych.

Zgodnie z danymi zawartymi w literaturze w pewnym punkcie charakterystyki, poniżej punktu

obliczeniowego dyszy pełnej długości, następuje nagłe załamanie charakterystyki wysokościo-

wej[3]. Zjawisko to jest związane z transformacją obszaru recyrkulacji(z otwartego w za-

mknięty). Niestety, ze względu na zbyt małą rozdzielczość punktów charakterystyki niemożliwe

było pełne, ilościowe ujęcie zjawiska.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wnioskuje się, że możliwe jest numeryczne uchwy-

cenie zjawisk wpływających na przebieg charakterystyki wysokościowej. Dla lepszego poznania
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mechanizmu transformacji obszaru recyrkulacji, oraz ilościowego opisu zjawisk tam zachodzą-

cych, potrzebne jest zwiększenie rozdzielczości punktów charakterystyki – przypadków obli-

czeniowych. Na rysunku 7 przedstawiony został wykres zmiany znormalizowanego ciśnienia na

powierzchni bazowej w funkcji stosunku ciśnień PC/Pamb. Przebieg tej zależności może być prze-

widziany teoretycznie [3].

1. 2.

3. 4.

Rys. 4. Dysza aerospike o długości względnej 20 % w różnych reżimach obliczeniowych

wniOski

Wyniki analiz numerycznych wykonanych pakietem obliczeniowym FLUENT® przedstawione

w artykule potwierdzają, że możliwe jest jakościowe odtworzenie zjawisk występujących przy

wypływie z dyszy aerospike. Z przedstawionych doświadczeń numerycznych można wyciągnąć

następujące wnioski:

· składowe konturowe ciągu dyszy skróconej nie różnią się od składowych konturowych dyszy

pełnej;

· ciąg dyszy skróconej różni się od ciągu dyszy pełnej o wartość ciągu generowanego przez od-

cięty fragment konturu dyszy oraz ciąg generowany na powierzchni bazowej;

· kluczowe z punktu widzenia osiągów dyszy jest rozpoznanie zjawiska transformacji obszaru

recyrkulacji z „otwartego” w „zamknięty”;

· ciąg wytworzony na konturze dyszy skróconej, o długości względnej 20% stanowi 99% ciągu

generowanego na konturze dyszy aerospike pełnej długości.

W celu uzyskania wyników ilościowych, w szczególności lepszego odwzorowania zjawiska

transformacji obszaru recyrkulacji konieczne jest spełnienie następujących warunków:

· geometria dyszy stworzona w oparciu o model gazu pół-idealnego (Cp = f(T))  - metoda cha-

rakterystyk lub metoda ekspansji Prandtla-Meyera;

· większa rozdzielczość (ilość) przypadków obliczeniowych przy różnych ciśnieniach otocze-

nia;

· porównanie uzyskanych wyników z jednym z dostępnych modeli transformacji obszaru re-

cyrkulacji.
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Rys. 5. Zależność ciągu silnika z dyszą aerospike od współczynnika ciśnień Pc/Pamb

Rys. 6. Charakterystyka wysokościowa silnika z dyszą aerospike
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Rys. 7. Znormalizowane ciśnienie na powierzchni bazowej 

w funkcji stosunku ciśnień PC/Pamb
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Michał Folusiak

cOMputatiOns OF aerOspike nOzzle perFOrMance using Fluent

Summary

The purpose of the analyses presented in this paper was to investigate the capability of ANSYS

Fluent® to analyze the performance and flow parameters of the aerospike engine. Despite the fact

that the nozzle contour was approximated by the relative simple model, simulations’ results allow

to deduce some conclusions which will be helpful in further research.
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Rozwój i zastosowanie Rakietowych 
napędów hybRydowych

Paweł Surmacz, Grzegorz Rarata
Instytut Lotnictwa

Streszczenie

Współczesny intensywny rozwój oraz wykorzystanie technik satelitarnych stawiają przed

napędem rakietowym coraz większe wymagania. Jednym z najważniejszych jest dążenie do

ograniczenia kosztów transportu kosmicznego, w przeliczeniu na 1 kilogram ładunku. Nie tylko

rakiety kosmiczne wykorzystują silniki rakietowe. Ich zastosowanie obejmuje również korektę i

transfer orbity sztucznych satelitów, napęd sond kosmicznych, pojazdów księżycowych i

międzyplanetarnych, a także lądowników. Uwagę zwraca nowa dziedzina transportu, zwana

turystyką kosmiczną. Wszystkie wymienione obszary wymagają zastosowania różnych rodzajów i

wielkości (impulsów całkowitych) napędów rakietowych. 

Upowszechnienie dostępu do przestrzeni kosmicznej wymaga redukcji kosztów rozwoju, pro-

dukcji i eksploatacji systemów transportu, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Od stosowanych materiałów pędnych wymaga się wysokich osiągów, bezpiecznego i długotrwałego

przechowywania, a także minimalnego wpływu produktów spalania na środowisko naturalne.

Wymagania odnośnie silników rakietowych coraz częściej obejmują możliwość sterowania

wartością ciągu oraz zdolność do wielokrotnego uruchomienia. Atrybuty te generalnie nie mają

zastosowania w odniesieniu do tanich i prostych w budowie napędów rakietowych na stały materiał

pędny. Natomiast silniki na materiał ciekły, pomimo znacznie szerszych możliwości zastosowania,

charakteryzuje złożona budowa i związany z tym wysoki koszt rozwoju, produkcji i eksploatacji. 

W określonych segmentach transportu kosmicznego rozważa się wykorzystanie napędu hybry-

dowego. Do zastosowań tych należą małe i średnie satelity (transfer i korekta orbit), lądowniki

księżycowe i planetarne oraz samoloty do turystyki kosmicznej. Część z wymienionych potencjal-

nych zastosowań silników hybrydowych została sprawdzona i zyskała aprobatę do dalszych działań

rozwojowych. Podstawowym kryterium stosowania tego typu napędu rakietowego są:  prostota,

bezpieczeństwo pracy, możliwość restartowania i sterowania siłą ciągu. Materiały pędne dla sil-

ników hybrydowych są najczęściej łatwo przechowywalne i nietoksyczne. Co więcej, wstępne odsep-

arowanie paliwa i utleniacza, znajdujących się podczas składowania w różnych fazach, istotnie

wpływa na bezpieczeństwo przechowywania i transportu. Wszystkie te aspekty kwalifikują napęd

hybrydowy do wykorzystania w określonej grupie zastosowań.

Spis oznaczeń:

r – prędkość spalania stałego paliwa
a, n, m – współczynniki balistyczne
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G – masowe natężenie przepływu utleniacza na jednostkę pola powierzchni kanału
x – długość kanału
mp, mk – masa paliwa odpowiednio przed i po wykonaniu doświadczenia
Δt – czas działania silnika liczony od chwili zapłonu do momentu odcięcia dopływu utlenia-

cza
ρ – gęstość paliwa
Ar - średnia powierzchnia, na której odbywa się rozkład paliwa

1. Rakietowy Silnik hybRydowy jako SyStem

Silnik hybrydowy, w odróżnieniu od pozostałych napędów rakietowych, wykorzystuje mate-
riały pędne, przechowywane w różnych fazach. Generalnie stosuje się stałe paliwo oraz ciekły
utleniacz. Paliwo, najczęściej polimer, znajduje się w kasecie, będącej jednocześnie komorą spa-
lania silnika. Przyjmuje kształt pierścienia lub gwiazdy, w zależności od wymaganego poziomu
ciągu. Wewnętrzna powierzchnia paliwa, w wyniku dostarczania strumienia ciepła na drodze
konwekcji i radiacji, ulega odparowaniu. Utleniacz dociera do komory poprzez głowicę wtry-
skową. Warto zaznaczyć, że wtrysk tylko jednej cieczy znacznie upraszcza konstrukcję głowicy
wtryskowej w porównaniu do silników na ciekły dwuskładnikowy materiał pędny. Proces two-
rzenia mieszanki palnej oraz spalania odbywa się w otoczeniu powierzchni wewnętrznej paliwa.
Schemat budowy silnika oraz mechanizm spalania przedstawia rysunek 1.

Silniki hybrydowe, ze względu na charakter procesu tworzenia mieszanki oraz spalania, wy-
magają obecności komory, w której zachodzi dopalanie materiału pędnego. Często stosuje się
również komorę wstępną, przeznaczoną do odparowania ciekłego utleniacza. Zamiana entalpii
produktów spalania na energię kinetyczną zachodzi w dyszy zbieżno-rozbieżnej. Dostarczanie
utleniacza jest zrealizowane za pomocą nadciśnieniowego lub turbopompowego systemu zasi-
lania.

2. hybRydowe mateRiały Pędne

Pierwszym historycznie zastosowanym paliwem hybrydowym była półpłynna benzyna, zże-
lowana za pomocą kalafonii. We wczesnych pracach nad silnikami hybrydowymi wykorzysty-
wano również węgiel i drewno (twarde oraz zmielone z niewielkim dodatkiem smoły i azotanu
potasu). Wraz z rozwojem przemysłu chemicznego zaczęto stosować paliwa na bazie polimerów:
polietylenu oraz plexiglasu. Najpowszechniej stosowanym paliwem polimerowym jest polibu-
tadien HTPB – syntetyczna guma o doskonałych do zastosowań rakietowych własnościach me-
chanicznych. HTPB jest również powszechnie wykorzystywany w roli lepiszcza w stałych
kompozytowych materiałach pędnych. Osiągi wybranych hybrydowych materiałów pędnych
oraz porównanie z najpowszechniej stosowanymi ciekłymi i stałymi materiałami pędnymi
przedstawia tabela 1.

Paliwa hybrydowe, w celu poprawy osiągów, mogą zawierać dodatek glinu. Pył aluminiowy
o średnicy kilka – kilkadziesiąt mikrometrów umożliwia również zwiększenie prędkości spalania
stałego paliwa. Stosowane mogą być również inne dodatki: katalizatory, plastyfikatory, stabili-
zatory. 

Do paliw hybrydowych należą także węglowodory. Paliwa, takie jak benzyna, będące w wa-
runkach normalnych w stanie ciekłym, schłodzone poniżej temperatury krzepnięcia mogą zostać
użyte w silnikach hybrydowych. Możliwe jest w ten sposób osiągnięcie znacznie większych niż
przeciętnie prędkości spalania. Takie rozwiązanie jednak znacznie komplikuje proces przecho-
wywania rakiet. Spośród węglowodorów rozważa się również parafinę, jako paliwo hybrydowe.
Efekt jest zbliżony do zamrożonych lekkich węglowodorów. Ponadto parafina w warunkach nor-
malnych zachowuje stan stały.
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Rys.  1. Schemat budowy rakietowego silnika hybrydowego oraz mechanizm procesu spalania

Najpowszechniej wykorzystywanym ciekłym rakietowym utleniaczem, mającym zastosowa-
nie również w silnikach hybrydowych,  jest ciekły tlen. Umożliwia on uzyskanie wysokich osią-
gów – przy paliwie HTPB możliwy do uzyskania impuls właściwy wynosi 3450 m/s. Jednak
ciekły tlen w zastosowaniach hybrydowych posiada szereg wad. Do zapłonu potrzebny jest ła-
dunek pirotechniczny – raz zużyty uniemożliwia ponowne uruchomienie silnika w czasie misji.
Alternatywą jest zapłon gazowy, który jednak komplikuje system. Ponadto ciekły tlen wymaga
całkowitego odparowania przed stworzeniem mieszaniny. Z doświadczeń wynika, że niecałko-
wite odparowanie powoduje nasilenie niskoczęstotliwościowych niestabilności procesu spala-
nia.

Alternatywą dla ciekłego tlenu jest podtlenek azotu (N2O). Podobnie jak ciekły tlen, jest
cieczą kriogeniczną. Jednak temperatura krytyczna, wynosząca 36,6OC, pozwala przechowywać
podtlenek azotu w stanie ciekłym w temperaturze otoczenia. Dla 20OC ciśnienie par N2O wynosi
5,85 MPa. Cecha ta pozwala na wyeliminowanie dodatkowych butli ze sprężonym gazem w
układzie zasilania utleniacza w przypadku zastosowania systemu nadciśnieniowego. Krzywa
prężności par podtlenku azotu w funkcji temperatury została przedstawiona na rysunku 2.



Tabela 1. Możliwe do uzyskania osiągi dla wybranych materiałów pędnych

*- procentowy skład masowy NH4ClO4/Al/ HTPB, 2,4% masy stanowią dodatki

Rys.  2. Krzywa prężności par podtlenku azotu

Spośród łatwo przechowywalnych utleniaczy – związków azotu, w aplikacjach hybrydowych
mogą również znaleźć zastosowanie: kwas azotowy oraz czterotlenek azotu. Największe zain-
teresowanie, jako ciekły utleniacz dla napędu hybrydowego, wzbudza obecnie nadtlenek
wodoru. Jest to bezbarwna ciecz o gęstości 1463 kg/m3. W zastosowaniach rakietowych używa
się wodnego roztworu w przedziale od 80% do 98% (zwany HTP – High Test Peroxide). Nadtle-
nek wodoru ulega katalitycznemu i termicznemu rozkładowi na parę wodną oraz tlen. Adiaba-
tyczna temperatura rozkładu dla HTP wynosi 900 – 1050 K. Jest to znacznie powyżej
temperatury zapłonu stosowanych paliw polimerowych. Zastosowanie nadtlenku wodoru w sil-
niku hybrydowym umożliwia wyeliminowanie dodatkowych urządzeń zapłonowych. Ponadto
sam nadtlenek wodoru, jak również jego produkty rozkładu są nieszkodliwe dla środowiska. 
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3. hiStoRia hybRydoweGo naPędu RakietoweGo

Pierwszy w historii rakietowy silnik hybrydowy został użyty w latach 1932 - 1933 w radziec-
kiej rakiecie GIRD-9, której twórcami byli S. Korolow i M. K. Tichonrawow. Do napędu zastoso-
wano ciekły tlen oraz półpłynną benzynę (otrzymaną poprzez rozpuszczenie kalafonii w
benzynie). Był to przełom w technice rakietowej: pierwszy na świecie silnik hybrydowy oraz
pierwsza rakieta radziecka, w której użyto ciekłego materiału pędnego. Pierwszy start odbył się
pod Moskwą 17 sierpnia 1933 roku. Rakieta osiągnęła wysokość 400 metrów. W styczniu 1934
GIRD-9 wzniosła się na wysokość 1500 metrów. Ciąg silnika, równy 500 N, był osiągany przez
15 sekund. 

W latach 1937 – 1939 prace nad rakietowym napędem hybrydowym prowadzili Niemcy. I.
G. Farben testował silniki hybrydowe, w których paliwem był węgiel, natomiast utleniaczem –
podtlenek azotu. W tym samym czasie H. Oberth wykonywał doświadczenia z ciekłym tlenem
oraz mieszaniną smoły, drewna i saletry potasowej. Również w Stanach Zjednoczonych na prze-
łomie lat 30 i 40 dwudziestego wieku, odbywały się prace eksperymentalne z zakresu rakieto-
wego napędu hybrydowego. Organizacja Californian Rocket Society, testowała silniki na węgiel
i gazowy tlen. W 1947 roku Pacific Rocket Society pracowała nad kombinacją drewna i ciekłego
tlenu. 

Rys.  3. Silnik rakiety GIRD-9

Kolejnym etapem w historii rakietowego napędu hybrydowego było zapoczątkowanie w
1951 roku przez General Electric prac badawczych nad zastosowaniem polietylenu i nadtlenku
wodoru 90%. W tym samym roku Rocket Missile Research Society w Kalifornii dokonała udanej
próby uruchomienia silnika hybrydowego z samoczynnym zapłonem. Użyto mieszaniny kwasów
oraz asfaltu i chloranu potasu. Również Europa włączyła się w latach 1950 w rozwój napędu
hybrydowego. Francuska ONERA dokonała pierwszego startu rakiety z silnikiem hybrydowym
25 kwietnia1964 roku, uzyskując ciąg 10 kN. Do 1967 roku francuskie rakiety LEX, stosujące
napęd hybrydowy, osiągały wysokość 100 km. W latach 1965 – 1971 Szwedzi wynosili ładunki
o masie 20 kg na wysokość 80 km za pomocą rakiet meteorologicznych FLGMOTOR, napędza-
nych silnikami hybrydowymi.

W latach 1979 – 1983 w Stanach Zjednoczonych zrealizowano program budowy i eksploatacji
latających celów, opartych na napędzie hybrydowym: Sandpiper, HAST, Firebolt. Do budowy
obiektów wykorzystane zostały silniki, których rozwój firma UTC (United Technologies Corp.)

rozpoczęła w 1961 roku. Stosowanymi tam materiałami pędnymi były: plexiglas oraz tlen. W la-
tach 1981 - 1985 firma Starstruck opracowała rakietę meteorologiczną Dolphin, startującą z plat-
formy wodnej. Ciąg startowy silnika hybrydowego wynosił 175 kN, natomiast materiałami
pędnymi były HTPB i ciekły tlen. Start rakiety odbył się 3 sierpnia 1984 roku. Był to kolejny
przełom w dziedzinie transportu rakietowego: pierwszy lot dużej rakiety komercyjnej i jedno-
cześnie pierwsza próba w locie dużego silnika hybrydowego.
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W latach 1974 – 1987 w DLR Lampoldshausen w Niemczech wykonywano doświadczenia
spalania z zastosowaniem czterotlenku azotu, kwasu azotowego, nadtlenku wodoru oraz poli-
merów, również z dodatkiem proszków metali (magnez, glin).

James C. Benett – twórca i fundator przedsiębiorstwa Starstruck, w 1985 roku został współ-
założycielem American Rocket Company (AMROC). Organizacja zajmowała się między innymi
budową i testowaniem silników hybrydowych o ciągu do 324 kN. W 1995 roku AMROC upadła.
Cztery lata później firma SpaceDev przejęła jej prawa do technologii rakietowych silników hyb-
rydowych. 

W 1995 roku NASA wspólnie z DARPA rozpoczęły program HPDP (Hybrid Propulsion Demon-

stration Program). W ramach projektu został opracowany i przetestowany największy dotych-
czas zbudowany silnik hybrydowy, o ciągu 1,1 MN uzyskiwanym przez 15 sekund. Ponadto, w
ramach HPDP, powstało kilka wersji rakiety Hyperion, której silnik hybrydowy spalał HTPB w
podtlenku azotu. Były to pierwsze loty systemów hybrydowych realizowane dla NASA. Rakieta
Hyperion 1A wykonała cztery loty, osiągając każdorazowo wysokość 36 km. Projekt Hyperion 2
przewiduje zastosowanie silnika o ciągu 890 kN. Rakieta ma osiągnąć wysokość 150 km. 

W 2002 roku Lockheed opracował i wykonał udaną próbę w locie rakiety HYSR, wyposażonej
w silnik hybrydowy HTPB/LOX o ciągu startowym 300 kN. Dalszy intensywny rozwój współ-
czesnych rakietowych napędów hybrydowych przypisuje się firmie SpaceDev.

Tabela 2. Porównanie cech silnika hybrydowego z napędami na stały i ciekły materiał pędny

4. Zalety naPędu hybRydoweGo. PoRównanie do Silników na ciekły i Stały
mateRiał Pędny

Komercyjne zastosowanie rakiet jest ograniczone wysokimi kosztami jednostkowymi, w
przeliczeniu na 1 kg wynoszonego na orbitę ładunku. Transport 1 kg na orbitę 800 km synchro-
nizowaną słonecznie wynosi obecnie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy USD. Niskie zain-
teresowanie komercyjnych użytkowników powoduje wzrost kosztów pojedynczego startu, co
przelicza się na cenę jednostkową. Jest to trudna do pokonania bariera. Na taki stan rzeczy
wpływa wiele przyczyn. Jednym z decydujących czynników jest napęd rakietowy, oraz związane
z nim elementy, takie jak: złożoność systemu, możliwe do uzyskania osiągi, zastosowane mate-
riały pędne, ryzyko i związana z nim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa. Coraz częściej
bierze się pod uwagę oddziaływanie napędu na stan środowiska naturalnego. 
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Przy rozważaniu wszystkich tych cech warto zwrócić uwagę na napęd hybrydowy. Dotychczas
był on uważany, zwłaszcza w Europie, za niezbyt obiecujący przy zastosowaniu w rakietach kos-
micznych. Jednak silnik hybrydowy posiada szereg zalet i w pewnych dziedzinach przeważa nad
tradycyjnymi napędami rakietowymi. Zestawienie zalet napędu hybrydowego, w porównaniu
do silników na ciekły i stały materiał pędny, zostały przedstawione w tabeli 2. 

Powszechnie uważa się, że hybrydy nigdy nie zastąpią tradycyjnych silników do napędu rakiet
kosmicznych. Mimo to mogą one wypełnić inne, do tej pory niszowe dziedziny. Potencjalne moż-
liwości zastosowań silników hybrydowych zostaną omówione w dalszej części.

5. PRoblemy RoZwoju. mechaniZm SPalania w Silnikach hybRydowych

Problemy rozwoju rakietowych silników hybrydowych można podzielić na dwie kategorie:
nietechniczne oraz techniczne. Pierwszą grupę stanowią takie cechy, jak: niski poziom techno-
logii i trudności w konkurowaniu z wysoko rozwiniętymi napędami stałymi i ciekłymi. Najwięk-
sze przedsiębiorstwa z branży kosmicznej, nastawione na maksymalny zysk, postulują
wykorzystanie istniejących zasobów technologicznych. Ryzyko ich zastosowania jest mniejsze,
niż w przypadku nowych wynalazków. Ponadto liczba specjalistów z zakresu silników hybrydo-
wych jest na całym świecie znacznie mniejsza, w porównaniu do ciekłych i stałych napędów ra-
kietowych. 

Rozwiązaniem nietechnicznych problemów rozwoju napędów hybrydowych może być kształ-
cenie specjalistów w tym zakresie, szczególnie młodych absolwentów wyższych uczelni, a nawet
studentów. Ważne jest także zrozumienie, że silniki hybrydowe nie wyeliminują w swoich za-
stosowaniach tradycyjnych napędów. Mogą jedynie ich dopełnieniem - wypełnić niszowe dzie-
dziny zastosowania napędu rakietowego, gdzie podstawą jest prostota konstrukcji powiązana z
bezpieczeństwem.

Równie istotne dla rozwoju napędu hybrydowego są problemy techniczne. Pierwszym z nich
jest, powszechna dla silników rakietowych, niestabilność spalania. Mechanizm spalania został
przedstawiony na rysunkach: 1 oraz 4. Warstwa przyścienna produktów spalania utrudnia do-
stęp utleniacza do strefy płomienia. Powoduje to lokalne i chwilowe zmniejszenie intensywności
procesu, prowadzące do spadku temperatury i ciśnienia w komorze. 

Powstająca w rezultacie mniejsza ilość spalin przestaje dławić dopływ utleniacza. Tym
samym intensywność procesu narasta, rośnie temperatura i ciśnienie. Są to pulsacje o charak-
terze niskoczęstotliwościowym, przy czym ich amplituda jest wysoka. Może przekraczać o 50%
ciśnienie nominalne. Przy tak wysokiej amplitudzie ciśnienia pulsacje przenoszą się na układ
zasilania utleniacza. 

Rys.  4. Uproszczony model procesu spalania w silniku hybrydowym
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Rys.  5. Niskoczęstotliwościowe pulsacje ciśnienia o wysokiej amplitudzie

w komorze spalania silnika hybrydowego

Kolejnym zagadnieniem jest mała prędkość spalania paliwa. Ma to związek z tym, iż nie wy-
stępują tu, charakterystyczne dla procesu spalania stałych materiałów pędnych, reakcje po-
wierzchniowe. W rezultacie strumień ciepła, który wpływa na wzrost temperatury powierzchni
paliwa i jego odparowanie, jest mniejszy. To powoduje spadek prędkości spalania i mniejsze,
możliwe do uzyskania, masowe natężenie przepływu paliwa. 

Prędkość spalania paliwa w silniku hybrydowym określa się z następującej zależności, wy-
prowadzonej przez Marxman’a w 1965 roku:

. (1)

Jest to wyrażenie, określające pochodną po czasie promienia kanału wewnętrznego (komory
spalania) i jednocześnie prędkość spalania paliwa. Współczynniki balistyczne a, n i m określa
się doświadczalnie dla określonego składu materiału pędnego. Warto zaznaczyć, że dla paliw
polimerowych prędkość spalania nie zależy od ciśnienia w komorze. Najczęściej przy określaniu

wartości według zależności (1) pomija się długość kanału (współczynnik m = 0). Wzór (1)
przyjmuje wtedy postać:

. (2)

Przykładowe wartości współczynników balistycznych oraz zakresu dla podtlenku azotu
oraz paliw polimerowych przedstawia tabela 3. Prędkość spalania ma wymiar mm/s, natomiast
masowe natężenie przepływu utleniacza w g/cm2/s.

Tabela 3. Współczynniki balistyczne dla paliw polimerowych 

oraz podtlenku azotu

Istnieją możliwości ominięcia problemu małej prędkości spalania w silnikach hybrydowych.
Wymagane masowe natężenie przepływu paliwa można uzyskać poprzez zwiększenie pola
powierzchni spalania. Jedną z metod jest ukształtowanie przekroju poprzecznego paliwa (ry-
sunek 6). Uzyskiwane pola powierzchni są często zbyt małe dla spełnienia wymagań dotyczących



ciągu silnika. Kolejną opcją jest wielokanałowość (rysunek 7). Osiągane w ten sposób pole
powierzchni spalania jest zadowalające. Do mankamentów tej metody należą: skomplikowany
proces produkcji paliwa, nierównomierne spalanie w poszczególnych portach oraz niska
integralność struktury ziarna paliwa (szczególnie w końcowej fazie działania silnika).

Rys.  6. Metody kształtowania pojedynczego kanału przepływowego 

komory silnika hybrydowego

Rys.  7. Metody wielokanałowego kształtowania paliwa w silniku hybrydowym

Zwiększenie prędkości spalania można osiągnąć poprzez niewielki (kilkunastoprocentowy)
dodatek stałego utleniacza do masy paliwa. Osiągane w ten sposób uaktywnienie reakcji po-
wierzchniowych zwiększa strumień ciepła, przekazywany do ziarna paliwa. Dzięki temu nastę-
puje zwiększenie temperatury paliwa w warstwie powierzchniowej skutkujące jego szybszym
odparowaniem. Istotną cechą tego rozwiązania jest zależność prędkości spalania od ciśnienia w
komorze. 

Doświadczalnie stwierdzono, że dodatek sproszkowanych metali (magnezu, glinu) powoduje
wzrost prędkości spalania w silniku hybrydowym. Wyjaśnienia tego zjawiska należy upatrywać
w zwiększeniu radiacyjnego strumienia ciepła do powierzchni paliwa. Wraz ze zmniejszaniem

rozmiarów cząstek metali, rośnie wpływ na . Jednak ta metoda również uzależnia prędkość
spalania od ciśnienia. Co więcej, małe rozmiary cząstek metalu (poniżej 5µm) utrudniają proces
produkcji paliwa. Podobny jakościowo efekt uzyskuje się poprzez 3% dodatek sadzy do paliwa.

W tym przypadku nie pojawia się zależność od ciśnienia.

Zgodnie z formułą (1) prędkość spalania zależy od natężenia przepływu utleniacza. Istnieje
możliwość lokalnego zwiększenia wydatku poprzez zastosowanie wtryskiwaczy z zawirowa-
niem. Wadą rozwiązania jest komplikacja budowy silnika. Co więcej, nie zostało to dotychczas
potwierdzone eksperymentalnie.

W 1997 roku na Uniwersytecie Stanford opublikowano teorię spalania ciekłej warstwy (Li-
quid Layer Hybrid Combustion Theory). Teoria ma zastosowanie głównie w przypadku węglo-
wodorów o temperaturze topnienia do kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Paliwa takie, podczas
procesu spalania, tworzą na swojej powierzchni ciekły film. Pod wpływem ciśnienia dynamicz-
nego przepływającego gazu następuje odrywanie kropel paliwa z warstwy ciekłego filmu. Me-
chanizm został przedstawiony na rysunku 8. Strumień masy paliwa jest sumą odparowania i
oderwania kropel. 
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Rys.  8. Graficzna ilustracja teorii spalania ciekłej warstwy

Zgodnie z przeprowadzonymi doświadczeniami, paliwa o niskiej temperaturze topnienia

osiągają znacznie większe wartości w porównaniu z polimerami. W przypadku parafiny (tem-

peratura topnienia wynosi 69OC) osiągnięto ponad trzykrotny wzrost prędkości spalania w sto-
sunku do HTPB. Wykonywano również doświadczenia ze stałymi paliwami kriogenicznymi
(zamrożone lekkie węglowodory).

6. badanie PRędkości RoZkładu StałeGo Paliwa w Silniku hybRydowym.

Podczas prowadzonych dotychczas prac badawczych wypracowane zostały cztery metody
pomiaru prędkości rozkładu stałego paliwa w silnikach hybrydowych:

bilans mas
Metoda służy do oszacowania średniej prędkości spalania zarówno w czasie jak i wzdłuż ko-

mory. Polega na pomiarach wagowych paliwa przed i po dokonaniu doświadczenia. Średnia pręd-
kość rozkładu wyraża się zależnością: 

Jest to najprostszy i najtańszy sposób pomiaru prędkości rozkładu paliwa w silniku hybry-
dowym. Metodyka wymaga jednak wykonania wielu doświadczeń w celu określenia
współczynników balistycznych, przez co jest pracochłonna.

Pomiary geometryczne
Metoda pozwala na oszacowanie prędkości rozkładu paliwa, uśrednionej w czasie. Zaletą nad

pomiarami masowymi jest możliwość określenia prędkości rozkładu wzdłuż komory.
Pomiary ultradźwiękowe
System oparty na przetworniku ultradźwiękowym pozwala na wielopunktowy pomiar

grubości warstwy stałego paliwa w czasie. Pozwala to na wykonanie pełnej charakterystyki
prędkości rozkładu paliwa w funkcji czasu oraz współrzędnej osiowej. Jest to kosztowna metoda,
wymagająca przeprowadzenia procesu kalibracji urządzenia pomiarowego. Wykorzystywana
jest wyłącznie przez wysoko rozwinięte ośrodki badawcze.

Pomiary rentgenowskie
Metoda polega na rejestracji obrazu promieniowania rentgenowskiego, przenikającego przez

silnik rakietowy. Ze względu na różnicę w zdolności przenikania promieniowania przez ciała
stałe i gazy, rejestrowana jest w czasie rzeczywistym wyraźna granica pomiędzy stałym paliwem
i gazowym wnętrzem komory spalania. 



7. wSPółcZeSne badania i RoZwój technoloGii Rakietowych Silników 
hybRydowych

W 2003 roku amerykańska firma SpaceDev, posiadająca prawa upadłego przedsiębiorstwa
AMROC do technologii silników hybrydowych, opracowała napęd do pojazdu Space Ship One.
Rozpoczęła się nowa era rozwoju silników hybrydowych oraz ich komercyjnego zastosowania.
Turystyka kosmiczna oraz pojazdy do odbywania lotów suborbitalnych są zupełnym novum. Do-
tychczas jedynie Space Ship One wykonał takie loty, zdobywając w 2004 roku nagrodę Ansari X
Prize. Opracowanie i zbudowanie silnika dla Scaled Composites trwało jedynie rok i - jak twier-
dzą przedstawiciele firmy SpaceDev - kosztowało poniżej miliona dolarów. Jest to ewenement
w dziedzinie silników rakietowych, których czas i koszt rozwoju wielokrotnie przekraczają de-
klarowane przez SpaceDev wartości. 

Interesująca jest opinia amerykańskiego producenta rakietowych silników hybrydowych, do-
tycząca przyszłości komercyjnych lotów kosmicznych. Uważa on, że motorem rozwoju w tej dzie-
dzinie będą małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjne. 

W 2004 roku pojawiła się propozycja zbudowania orbitera kosmicznego Dream Chaser, na-
pędzanego silnikami hybrydowymi. W 2007 roku firma SpaceDev ogłosiła, że rakietą służącą do
wstępnego przyspieszenia orbitera będzie Atlas V.

Rys.  9. Orbiter Dream Chaser na szczycie rakiety Atlas V

Na zlecenie Air Force Research Lab powstał system MoTV (Maneuvering and orbital Transfer
Vehicle). Jest to pojazd przeznaczony dla małych i średnich satelitów do transferu orbity. Do na-
pędu służy silnik hybrydowy HTPB/N2O.

Rys.  10. Schemat pojazdu MoTV przeznaczonego do manewrowania i transferu orbity
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Rys.  11. Test silnika hybrydowego oraz materiał pędny użyty podczas badań
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Rys.  12. Wyniki testu silnika hybrydowego: siła ciągu oraz ciśnienie w komorze (b)
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W 2007 roku odbył się test lądownika księżycowego, napędzanego czterema silnikami hyb-
rydowymi. Prace rozwojowe trwały trzy lata. Test zakończył się sukcesem. Każdy z czterech sil-
ników posiada zdolność regulowania wartości siły ciągu. 

Sukces średniego przedsiębiorstwa innowacyjnego, jakim jest SpaceDev pokazuje, że rozwój
rakietowego napędu hybrydowego ma przyszłość. Najważniejszym zadaniem jest znalezienie
dla niego właściwych zastosowań. Doświadczenie pokazuje, że najbardziej obiecującymi dzie-
dzinami zastosowań będą: turystyka kosmiczna (zarówno loty suborbitalne, jak również orbi-
talne), bezzałogowe lądowniki księżycowe i planetarne oraz systemy manewrowania i korekty
orbity dla komercyjnych satelitów. Rozważa się również zastosowanie napędu hybrydowego w
rakietach do transportu mikrosatelitów na orbitę Ziemi.

8. udZiał PolSki w RoZwoju technoloGii Rakietowych Silników 
hybRydowych: Politechnika waRSZawSka oRaZ inStytut lotnictwa

Prace badawcze nad rakietowym silnikiem hybrydowym zostały przeprowadzone w listo-
padzie i grudniu 2007 roku w Instytucie Techniki Cieplnej w Politechnice Warszawskiej. Do naj-
ważniejszych celów badań należało sprawdzenie własnej koncepcji silnika oraz porównanie
wyników doświadczeń z obliczeniami projektowymi. Koncepcja polegała na zastosowaniu ziarna
materiału pędnego, w którego skład wchodził: sproszkowany glin, HTPB oraz azotan amonu.
Zgodnie z założeniem, masowy udział polimeru był niewielki – nie przekraczał 30% i służył
przede wszystkim jako matryca dla pozostałych składników. Udział glinu zawierał się w prze-
dziale 30 ÷ 50%. 10% stanowiły dodatki: plastyfikator, katalizator. Azotan amonu posłużył do
zainicjowania reakcji podpowierzchniowych i w rezultacie wzrostu prędkości spalania oraz re-
dukcji niskoczęstotliwościowych pulsacji ciśnienia w komorze. 

Docelowym utleniaczem miał być stężony nadtlenek wodoru (HTP). Jednak z powodu braku
dostępności substancji w rozsądnej cenie, badania rozpoczęto od zastosowania gazowego tlenu.
Wykonano również testy z nadtlenkiem wodoru 60% - jest to największe stężeniem jakie można
dostać w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami, próby zakończyły się niepowodzeniem. Użyteczne
dla celów napędowych stężenie nadtlenku wodoru jest niemniejsze niż 80%. Doświadczenia z
gazowym tlenem były natomiast udane. Wykresy ciągu i ciśnienia w komorze, uzyskane podczas
jednej z prób, przedstawia rysunek 12.

W badania i rozwój rakietowych silników hybrydowych włącza się również Instytut Lot-
nictwa. Obecnie powstają projekty i koncepcje, mające na celu wybór ścieżki rozwoju: zastoso-
wanie napędu, materiały pędne, współpraca, plany badań. 
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hybRid Rocket PRoPulSion develoPment and aPPlication

Abstract

Nowadays, the satellite technology development becomes very intensive. Progress in the satellite

technology requires many desirable features from the rocket propulsion. One of the most important

is reduction of the overall transport cost, with reference to one kilogram of payload. Rocket engines

are being used not only for launch vehicles. The application includes also satellite manoeuvring

and orbit transfer, space probe and lander propulsion. There is a very interesting new transport

area called space tourism.

In order to make the Space widely accessible, it is necessary to reduce the development, produc-

tion and utilization cost of space transportation systems. It must also not influence the safety level.

Features including high performance, storability, non-toxicity and safety of rocket propellants are

required. There are also many other features essential for a rocket engine. Among them the most

important are restart ability and throttling ability. These features cannot be reached by a solid

rocket motor. Although a liquid rocket engine might be both restartable and throttlable, it is com-

plicated and very expensive to develop.

Hybrid rocket propulsion is being considered in several specific areas of space transportation.

Those applications are: microsatelites (manoeuvring and orbit transfer), lunar and planetary lan-

ders, suborbital and orbital tourism vehicles.  Some of these applications have been already ap-

proved and are still being developed. The most positive qualities of a hybrid propulsion are:

simplicity, safety, stop and restart ability, throttling ability. Hybrid propellants are mostly storable

and non-toxic. What is more, fuel and oxidiser are separated and stored in different phases, which

positively affects on the safety level.
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Nowe biopaliwa syNtetyczNe (ii geNeracji) 

do zastosowaNia w silNikach 

turboodrzutowych oraz rakietowych 

silNikach Na paliwo ciekłe

Grzegorz Rarata
Instytut Lotnictwa

Streszczenie

W artykule zwrócono uwagę na wykorzystanie nowych, syntetycznych biopaliw (II generacji)

do zastosowania w turbinowych silnikach lotniczych oraz rakietowych silnikach na paliwo ciekłe.

Zaznaczono, że alternatywą dla współcześnie stosowanych paliw węglowodorowych w lotnictwie

oraz technice rakietowej, pochodzących z przeróbki ropy naftowej, są właśnie paliwa syntetyczne

opisanego typu. Dowodzi tego choćby zaangażowanie krajów tak wysokorozwiniętych jak Stany

Zjednoczone, które zainwestowały znaczne fundusze w programy badawczo-rozwojowe szukania

nowych paliw alternatywnych. USA są także pierwszym krajem na świecie, który rozpoczął

regularną produkcję biopaliwa drugiej generacji do zastosowania w turbinowych silnikach lot-

niczych. Paliwo to spełnia wymogi międzynarodowych standardów ASTM (Bio-SPK, Synthetic Paraf-

finic Kerosene).

Wstęp

Po II wojnie światowej, z uwagi na niskie koszty ropy naftowej, zgroma dzone zapasy strate-

giczne paliw oraz małą „świadomość ekologiczną”, pro blem paliw alternatywnych praktycznie

nie istniał, aż do czasu pierwszego kryzysu paliwowego, czyli lat 70-tych ubiegłego wieku. Odżyła

wówczas koncepcja wykorzystania olejów roślinnych, jako biosurowców do wytwarzania eko-

logicznych paliw, olejów smarnych oraz rozpuszczalników. Obecnie ocenia się, że lotnictwo na

całym świecie (włączając w to General Aviation, wszystkie loty rejsowe oraz wojskowe) co pięć

minut zużywa około 2,5 mln litrów paliw pochodzenia petrochemicznego [1]. W przybliżeniu

jest to objętość basenu pływackiego o olimpijskich rozmiarach!

W artykule przedstawiono koncepcję nowego, modyfikowanego biopaliwa lotniczego II ge-

neracji, do zastosowań w silnikach turboodrzutowych oraz rakietowych silnikach na ciekłe pa-

liwo. Jest to syntetyczne biopaliwo, a więc II generacji, powstałe w skutek konwersji na drodze

hydrokrakingu katalitycznego oleju roślinnego (np. oleju z lnianki, czyli trójglicerydów oraz wol-

nych kwasów tłuszczowych) do mieszaniny odpowiednio krótkich węglowodorów. Paliwo takie

zostało przetestowane m.in. podczas ostatnich, demonstracyjnych lotów. Stwierdzono, że po-

zwala ono uzyskać następujące, wymierne korzyści:

· radykalne zmniejszenie emisji, w stosunku do aktualnie eksploatowanej nafty lotniczej (Jet

A oraz RP-1), CO2, cząstek stałych oraz lotnych węglowodorów [2]



· obniżenie kosztów eksploatacji samolotów oraz rakiet napędzanych silnikami turbinowymi

(proponowane biopaliwo powinno charakteryzować sie lepszymi własnościami smarnymi

aniżeli tradycyjna nafta lotnicza, co może przedłużać żywotność instalacji zasilającej silnika

turbinowego

· zwiększenie bezpieczeństwa (nowe paliwo odznaczać się będzie większą podatnością na pro-

cesy biodegradacji oraz niższą toksycznością i palnością w stosunku do paliw pochodzenia

całkowicie petrochemicznego)

· zwiększenie konkurencyjności silników lotniczych oraz rakietowych zasilanych takim paliwem

· ożywienie koniunktury w przemyśle wytwarzającym olej z lnianki i współpracującymi z nim

gałęziami rolnictwa (m.in. poprzez wykorzystanie ziem leżących odłogiem i ziem skażonych,

nienadających się na produkcję żywności).

Z ogólnie dostępnych informacji wynika, że nad zagadnieniem praktycznego wykorzystania

biopaliwa tego typu pracują przede wszystkim specjaliści amerykańscy (Honeywell UOP, Boeing)

a także europejscy (Rolls-Royce, Airbus) – uzyskując bardzo obiecujące rezultaty. Najbardziej

aktualnie znanym w tym względzie produktem jest biopaliwo firmy Honeywell, zwyczajowo

w prasie anglojęzycznej określane jako green jet fuel lub też Bio-SPK (Synthetic Paraffinic

Kerosene). Firma ta opracowała swój oryginalny proces produkcji tego rodzaju paliwa w roku

2007 w ramach jednego kontraktu rządowego z DARPA (U.S. Defense Advanced Research Proj-

ects Agency) [3].

2. Koncepcje noWych biopaliW dla silniKóW odRzutoWych

Już w 2007 roku dokonano pierwszego lotu samolotem odrzutowym całkowicie zasilanym,

innym, najbardziej bodaj obecnie w Polsce znanym biopaliwem – biodieslem [4]. Jednakże

biodiesel, czyli estry metylowe (lub etylowe) kwasów tłuszczowych, z wielu przyczyn, nie jest

alternatywą dla samolotów o napędzie odrzutowym, operujących na dalekich trasach i na dużych

wysokościach. Decydują o tym niskie cechy eksploatacyjne tego biopaliwa, zwłaszcza takie jak:

jego zamarzanie już przy kilku stopniowym mrozie, słaba odporność na utlenianie (też mikro-

biologiczne) w czasie przechowywania, skłonność do polimeryzacji oraz tworzenia emulsji, itp.

Pewnym rozwiązaniem powyższych problemów związanych z eksploatacją biodiesla

w samolotach o napędzie odrzutowym byłoby zastosowanie specjalnych dodatków typu antyut-

leniaczy oraz obniżających temperaturę jego krzepnięcia. Najlepszym zaś wyjściem byłaby tutaj

możliwość zastosowania mieszanin tak spreparowanego biodiesla z tradycyjnym paliwem, czyli

kompozycja biopaliwa typu „drop-in” z paliwem Jet A. Jednakże nawet takie podejście nie

gwarantuje odpowiednio niskiej temperatury zamarzania. Paliwo wytworzone w taki sposób

posiada dużo wyższą temperaturę zamarzania aniżeli Jet A. Zaś jeszcze większy udział dodatków

obniżających temperaturę zamarzania, zwłaszcza tych najnowszych, w konsekwencji przyczyni

się do znacznego wydłużenia się procedur zatwierdzających takie paliwo do użytku prakty-

cznego.

Biodiesel (bioestry) są wytwarzane z olejów i tłuszczów przy wykorzystaniu reakcji transes-

tryfikacji (rys. 1). Proces ten zachodzi w obecności katalizatora zasadowego (NaOH, KOH), bądź

kwaśnego (H2PO4). Istnieją dwie podstawowe (o przemysłowym znaczeniu) technologie pro-

dukcji estrów kwasów tłuszczowych: tzw. „zimna” (niskociśnieniowa), w której proces estry-

fikacji przebiega w temperaturach 20÷70°C, pod ciśnieniem atmosferycznym z użyciem

katalizatorów alkalicznych oraz metoda „gorąca” (wysokociśnieniowa), w której proces zachodzi

w temperaturze 240°C oraz pod ciśnieniem około 10 MPa. 

Syntetyczne zaś biopaliwa, zwane biopaliwami II generacji, czyli takie jak wspomniane Bio-

SPK, posiadają cechy aktualnie użytkowanych paliw petrochemicznych, takich jak Jet A, Jet A-1

lub też RP-1. Biosurowiec służący do ich produkcji olej roślinny, uzyskiwany z roślin nie stano-

wiących konkurencji dla produkcji żywności [5]. To ostatnie badania wykazały, że olej lnianki

NOWE bIOPALIWA SYNTETYCzNE (II gENERACjI) dO zASTOSOWANIA W SILNIkACH... 139



 (Camelina Sativa) – rośliny od XIX wieku nie będącej konsumpcyjną rośliną w masowej produkcji

rolniczej – jest wręcz idealnym kandydatem do tego celu [6].

Rys. 1. Schemat reakcji transestryfikacji

Idea procesu produkcji biopaliw syntetycznych typu nafta lotnicza może być zobrazowana na

przykładzie cyklu opracowanego przez Honeywell. Oparta jest ona o wykorzystanie dwustop-

niowego procesu katalitycznego, opracowanego przez firmę [5]. Pierwszy etap produkcji gene-

ralnie polega na katalitycznej dezoksydacji (dekarboksylacji oraz dekarbonylacji) trójglicerydów

oraz wolnych kwasów tłuszczowych za pomocą wodoru (rys. 2). Drugi etap to katalityczne pro-

cesy krakingu oraz izomeryzacji (hydrodezoksygenacja, hydroizomeryzacja oraz hydrokraking).

Najczęściej wykorzystuje się w tym celu mikro-porowate zeolity (takie np. jak: HZSM-5

i MCM-41) oraz mikro-mezo-porowate zeolity, ewentualnie, z dodatkowa fazą katalityczną (Pt).

Jednakże możliwe jest wykorzystanie tutaj różnorakich katalizatorów, zaliczanych do czterech

głównych typów. Mogą to być takie katalizatory jak: metal przejściowy na nośniku (np. wspom-

niana platyna), typu sit molekularnych, aktywowane aluminium oraz węglan sodu. Poza tym na

przebieg krakowania ma wpływ: aktywność katalizatora, doskonałość zetknięcia się par surowca

z katalizatorom, powstawanie węgla na katalizatorze, dokładność regulacji temperatury, itp.

 Proces może być prowadzony pod ciśnieniem atmosferycznym lub też nieznacznie podwyższo-

nym oraz w podwyższonej temperaturze (rzędu 300 – 500°C). Uzyskana mieszanina ciekłych

związków organicznych powinna odpowiadać swoim zakresem wrzenia mieszaninie benzyny,

naft i oleju napędowego.

Warto wspomnieć tutaj także o szeregu innych, istotnych czynników, przemawiających na ko-

rzyść nowoczesnych biopaliw syntetycznych. Chodzi przede wszystkim o znaczny stopień kon-

wersji surowca (oleju roślinnego), rzędu nawet 90% w kierunku wybranego produktu. Pozwala

to minimalizować ilość produktów odpadowych, z których zresztą część to po prostu paliwa na-

leżące do innej frakcji. Nie ma wiec uciążliwego odpadu, takiego np. jak zanieczyszczony glicerol,

powstający podczas produkcji biodiesla tradycyjną, starą metodą transestryfikacji. Nie bez zna-

czenia jest tu także fakt możliwości rolniczego zagospodarowania znacznych ilości nieużytków

roślinnych lub też słabych gleb, poprzez wysiew właśnie takich roślin jak lnianka.

Tak więc technologia produkcji biopaliw typu SPK przypomina nieco proces produkcyjny

paliw lotniczych typu FT, eksploatowany obecnie przez południowoafrykańską firmę Sasol.

W obydwu bowiem technologiach w końcowym etapie obecny jest proces katalitycznego uwo-

dorniania. Zasadnicza zaś różnicą jest surowiec wyjściowy, którym w przypadku technologii

firmy Sasol jest węgiel kamienny. Rezultatem końcowym jest nieodmiennie niemal identyczny

produkt, tj. wysokiej jakości paliwo lotnicze, będące mieszaniną izo-alkanów z niewielkim udzia-

łem cyklo-alkanów. Dodatkowo, paliwo takie odznacza się bardzo wysokim poziomem czystości,

temperaturą krzepnięcia poniżej - 50°C oraz brakiem zawartości siarki.
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Rys. 2. Schemat produkcji biopaliwa lotniczego typu SPK [3]

3. WłaściWości fizyKo-chemiczne

Nowe biopaliwo charakteryzuje się znacznie lepszymi, z punktu widzenia zastosowania jako

paliwo do silników turbinowych, parametrami niż sam czysty biodiesel uzyskiwany z olejów ro-

ślinnych. Jego właściwości bowiem są zbliżone do właściwości nafty lotniczej. W tabeli nr 1

przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujące: olej z lnianki, biodiesel, biopaliwo lot-

nicze SPK oraz paliwo produkowane z ropy naftowej. Należy zaznaczyć, że paliwo rakietowe RP-

1 jest pod względem podstawowych cech fizykochemicznych bardzo zbliżone do paliwa Jet

A (podlega nieco innemu procesowi rafinacji oraz oczyszczania, przez co posiada m.in. wyższą

temperaturę zapłonu).

Tabela 1. Porównanie właściwości oleju z lnianki, estrów, otrzymanych z jego 

kwasów tłuszczowych (FAME) oraz paliwa typu SPK 

do właściwości typowej nafty lotniczej (Jet A) [3,5]

NOWE bIOPALIWA SYNTETYCzNE (II gENERACjI) dO zASTOSOWANIA W SILNIkACH... 141



Parametry paliwa, określane mianem temperatury krzep nięcia oraz temperatury zablokowa-

nia zimnego filtru paliwa są niezwykle istotne dla praktycznego wykorzystania każdego paliwa

ciekłego. Większość dostępnych danych eksperymentalnych jednoznacznie wskazuje, że wiel-

kości te nie są odpowiednie dla eksploatacji paliwa typu FAME w typowych warun kach zimo-

wych lub też lotów wysokościowych, czyli kiedy temperatura otoczenia spada znacznie poniżej

0°C [7].

Syntetyczne biopaliwo lotnicze typu, np. SPK, odznacza się wyjątkowo niską temperaturą

krzepnięcia, przewyższając pod tym względem osiągi paliwa Jet A. Dla porównania, biopaliwo

SPK otrzymane z oleju lnianki posiada temperaturę topnienia rzędu – 63,5°C [3]. Przewyższa

tradycyjnie eksploatowane paliwo Jet A (A-1) także zresztą i pod względem stabilności termicz-

nej, gęstości energii oraz poziomu emisji CO2 (niższa emisja) [5]. Praktycznie nie zawiera węg-

lowodorów aromatycznych, a jedynie łańcuchowe [2]. Dlatego też amerykański urząd

standaryzacji (ASTM) aktualnie zaaprobował biopaliwo otrzymywane z olejów roślinnych typu

SPK do użycia w samolotach napędzanych silnikami turbinowymi [8].

Zdaniem autora, i nie tylko, należy się liczyć z możliwościami coraz szerszej produkcji biopa-

liw II generacji także i w Polsce. Komisja Europejska zaś dostrzegła trzy potencjalne grupy paliw

alternatywnych, które mogą osiągnąć znaczący udział w rynku paliw pędnych, a mianowicie: 

· biopaliwa ciekłe w postaci bioetanolu, ETBE i biodiesla (dla najbliższych 5 lat) oraz olejów

pirolitycznych, 

· gaz ziemny (w średniookresowej perspektywie), 

· wodór wytwarzany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej

oraz biomasy) i zasilający ogniwa paliwowe napędzające pojazdy (w perspektywie

długoterminowej). 

Dlatego też wydaje się, że nie powinno być wątpliwości, że szereg podmiotów byłoby zainte-

resowanych podjęciem produkcji oraz użytkowaniem biopaliw II generacji opisanego typu, jed-

nakże pod warunkiem stabilnej sytuacji (dostawy surowca oraz produktu o wysokiej jakości)

oraz opłacalności produkcji. O ile w kwestii surowca sytuacja jest dość przejrzysta, to opłacalność

produkcji nadal nie podlega przejrzystym, a nie tylko uprzywilejowanym warunkom kalkulacji

produkcji, jak ma to np. miejsce w niektórych krajach Unii Europejskiej.
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Grzegorz Rarata

a novel synthetic biofuels (ii GeneRation) foR the jet enGines 
and liquid RocKet enGines

Summary

A novel technology, based on UOP’s process (now commercially available, as Synthetic Paraffinic

Kerosene – SPK) for green Jet fuel production has been presented. Such biofuels are known as II

generation and can be made from sustainable sources of bio-derived oils. Can also be used in com-

mercial jet aircrafts. It has been showed that main parameters of the new kind of biofuels are as

high as those for the traditional jet fuel (Jet A or Jet A-1). The general mechanism for the hydroc-

racking decomposition of a vegetable oil triglyceride has been presented as well as the perspectives

for the further development.
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