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При створенні нових конструкцій двигунів або модернізації існуючих 
велика увага приділяється проблемі максимальної енергоефективності силового 
агрегату. Для дослідження досконалості конструкції використовують два 
напрямки. Традиційний напрямок полягає в тому, що для термодинамічного 
дослідження двигунів використовується тепловий баланс, заснований на 
першому принципі термодинаміки, коли критерієм якості перетворення теплоти 
в роботу є ефективний ККД. Можливості традиційного методу обмежені тим, 
що тепловий баланс фіксує лише кінцевий якісний результат енергетичних 
перетворень в циклі ДВЗ. Для вдосконалення сучасних ДВЗ необхідно 
поглиблено вивчати якість енергетичних перетворень в двигуні, щоб 
реалізувати всі резерви. Другий напрямок заснований на анерго-
ексергетичному методі, в якому поєднуються перший і другий закони 
термодинаміки, а критерієм якості перетворення теплоти в роботу виступає 
ексергетичний ККД. Тільки цей метод дозволяє виявити механізми формування 
внутрішніх і зовнішніх втрат двигуна, оцінити межі їх зменшення, а значить, 
обґрунтувати шляхи досягнення оптимального теплоспоживання в дизельних 
двигунах.  

Система наддуву дизеля є однією з систем двигуна, від якої значно 
залежать ефективні показники двигуна. Тому метою дослідження є оцінка 
резервів поліпшення ефективності елементів системи наддуву дизельного 
двигуна на основі ексергетичного методу. 

Оцінка протікання термодинамічних процесів має вагоме значення для їх 
подальшого вдосконалення, оскільки це призводить до покращення 
енергоефективності установки. Термодинамічний аналіз дозволяє отримати 
найбільш повну інформацію про перетворення енергії в цих процесах. Слід 
зауважити, що ексергетичний не виключає, а доповнює енергетичний аналіз, 
заснований на дослідженні теплового балансу. Одним з основних переваг 
методу ексергії є те, що він дозволяє судити про ступінь досконалості процесів, 
що протікають у вузлах системи наддуву, по зовнішній ознаці – різниці ексергії 
на вході і виході з пристрою [1]. 

Прийнято вважати, що будь-яка ентальпія складається з ексергії і анергії. 
Досконалість процесів у системі наддуву, як правило, оцінюється рівнем його 
ККД, який залежить від величини ексергії в системі. Анерго-ексергетична 
схема дозволяє детально розглянути потоки втрат ексергії у вузлах системи 
наддуву. 

В роботі застосовано ексергетичний метод оцінки системи наддуву 
дизельного двотактного двигуна спеціального призначення типу 6ДН12/2х12 за 
методикою, що наведена в роботі [2]. Cхема анерго-ексергетичного балансу 
системи наддуву наведена на рис. 1. 

Оцінка анерго-ексергетичного балансу проводилася для режиму 
максимальної потужності двигуна 6ДН12/2х12. В ході розрахунку отримано 
показники анергії та ексергії у відповідних перетинах, сума яких дозволяє 
визначити ентальпії потоку робочого тіла. В таблиці 1 наведено значення 
анергії Ai, ексергії Ei, ентальпії Ii, втрат ексергії Di та кінетичної енергії потоку 

𝐺к
𝑐𝑛

2

2
 в характерних перетинах системи наддуву, що дозволяють визначити 

ексергетичний ККД нагнітача і турбіни дизельного двигуна. 
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Рис. 1 – Анерго-ексергетична схема системи наддуву дизеля 6ДН12/2х12:  

Ai, Ei – відповідно, анергія і ексергія потоку робочого тіла в нагнітачі та турбіні; 
Di – втрати ексергії у відповідних вузлах нагнітача та турбіни; ВНА – вхідний 

направляючий апарат; КК – колесо компресора; Д – дифузор; У – збірник 
повітря; МСН – механізми системи наддуву; КТ – колесо турбіни;  

СА – сопловий апарат; 𝐺к
𝑐𝑛

2

2
, 𝐺т

𝑐𝑛т
2

2
 – кінетична енергія потоку робочого тіла у 

відповідних перетинах нагнітача і турбіни; Lн, Lтi, Lmтк – відповідно робота на 
привід нагнітача, розширення газів в турбіні, втрати роботи турбіни на 

подолання внутрішнього опору в системі наддуву 
 

Таблиця 1 – Параметри потоку робочого тіла в характерних перетинах 
компресора та турбіни (див. рис. 1) 

Точки 
перетину 

A, кВт E, кВт I, кВт Di, кВт 𝐺к
𝑐𝑛

2

2
, кВт 

К
о

м
п

р
ес

о
р

 0 352,54 0,00 352,54 0,00 0,00 
1 355,75 –9,11 346,64 3,21 6,00 
2 362,17 41,89 404,06 6,42 43,94 
3 368,48 73,86 442,35 6,31 4,97 
4 369,12 75,58 444,71 0,64 2,60 

Т
у

р
б

ін
а т 806,33 531,64 1337,98 0,00 0,00 

1т 807,13 477,38 1284,52 0,80 53,03 

0т 810,49 410,99 1221,47 3,35 12,03 
 

У таблиці 2 наведено складові ексергетичного баланса системи наддуву в 
абсолютних величинах (кВт) і відносних долях (%). Ексергія, що підведена до 
потоку робочого тіла, становить Eпідв = 108,63 кВт. Ексергетичний ККД 
компресора визначаємо за залежністю 

𝜂етк =
𝐸відв

𝐸підв
∙ 100%. 
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Таблиця 2 – Втрати ексергії у вузлах системи наддуву 

Характеристика 
параметра 

Параметр 
Dmтк Dвна Dкк DD Dу Dса Dкт Евідв 

Абсолютні 
значення 

30,45 3,21 6,42 6,31 0,64 0,80 3,35 78,18 

Відносні 
значення 

підв

100%i
i

D
a

E
   

8,94 2,96 5,91 5,81 0,59 0,74 3,09 71,97 

 
На основі проведеного аналізу виявлено, що найбільш вагомими втратами 

в системі наддуву дослідного двигуна є втрати в його механізмах (8,94 % від 
підведеної ексергії), в колесі компресора (5,91 %), дифузорі (5,81 %) і колесі 
турбіни (3,09 %). Таким чином, дослідження ексергетичних ККД процесів у 
нагнітачі та газовій турбіні свідчить, що основні втрати від недосконалості 
процесів спостерігаються в колесах компресора і турбіни та дифузорі 
компресора. 

Показники ексергетичних ККД процесів у вузлах системи наддуву 
дизельного двигуна 6ДН12/2х12 наведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Ексергетичний ККД процесів у вузлах системи наддуву 

 
Отримані шляхом ексергетичного аналізу процесів перетворення енергії 

розрахункові дані дають можливість оцінити розподіл втрат енергії в окремих 
вузлах системи наддуву двигуна 6ДН12/2х12. До того ж ексергетичний баланс 
наведеної системи дає змогу оцінити її досконалість за рядом ексергетичних 
показників. Таке представлення процесів перетворення енергії лежить в основі 
подальшого вдосконалення і оптимізації системи. 

Висновки. Ексергетичний метод дозволяє провести якісний аналіз вузлів 
системи наддуву, оцінити рівень втрат ексергії та визначити їх ексергетичний 
ККД. Використання методу в задачах модернізації дає можливість вибору таких 
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конструктивних параметрів, при яких досягається найбільш ефективне 
поліпшення показників системи. Особливо це важливо при порівняльному 
аналізі з метою пошуку шляхів покращення параметрів вузла даної системи.  

Результати проведеного розрахункового дослідження показують, що 
найбільш вагомими втратами в системі наддуву дослідного двигуна є втрати в 
його механізмах (8,94 % від підведеної ексергії), в колесі компресора (5,91 %), 
дифузорі (5,81 %) і колесі турбіни (3,09 %). 
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The rotary engines mainly developed for the automotive industry are currently 
used in unmanned aircraft, portable generators and small vessels. In the early stage of 
the engine development, the simulation of the performance characteristics is 
advisable. The 3D CFD engine simulation is highly expensive in terms of CPU time 
demand and requires a high level of optimization to provide adequate data. This 
method can be used later in the development and fine engine tuning. For the design of 
the prototype 1D, simulation is being used as a tool to compare various designs of the 
engine. While the current commercially available software (GT-suite, Ricardo Wave, 
etc.) is being improved marginally, the functionality of the software is being tested on 
the piston reciprocating engines. This paper explores the possibility of the algorithms 
of such a software to be used on the rotary engine thermodynamic simulation and 
provides an approach to design a simulation model that can be solved by the software 
to predict the performance characteristics of the engine prototype. 

The commercially available performance prediction software (GT-power, 
Ricardo Wave, etc.) for combustion engines currently does not include support for 
rotary engines. The main reason is the significantly lower market demand for these 
engines. For the time-efficient prediction of the performance parameters during the 
early stage of the development of the rotary engine, it is advisable to use a one – 
dimensional software. Unfortunately, the direct use of the available software for the 
piston engines is not possible because of the following differences between the two 
engine designs [1, 2]: 

 the ratio of the main shaft rotation to the 4-stroke cycles of the rotary engine 
is equal to 3 single-cylinder 4-stroke piston engine crankshaft rotates twice for the 
same quantity of cycles, 

 the difference of the surface to displacement ratio during the main-shaft 
rotation, 

 the difference in the heat-transfer proprieties coming from the differences in 
the geometric shape of the combustion chamber, 


