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Koªo Silników Wysokosprawnych zrzesza studentów zainteresowanych mechanik¡ oraz
rozwojem inowacyjnych rozwi¡za« w energetyce. Nasze projekty poruszaj¡ zagadnienia
zwi¡zane z konwersj¡ energii, wymian¡ ciepªa, wytrzymaªo±ci¡ materiaªów i konstrukcji oraz
projektowaniem ukªadów mechaniczych. Przy ich realizacji korzystamy z nowoczesnego
oprogramowania in»ynierskiego, nie tylko w celu optymalizacji, lecz tak»e lepszego
zrozumienia badanych przez nas zagadnie«. Silniki Stirlinga s¡ silnikami cieplnymi
zewn¦trznego spalania, dzi¦ki czemu sposób dostarczenia energii w postaci ciepªa do silnika
nie jest z góry narzucona, jak w silniku spalinowym. Jest to niew¡tpliwie ich najwi¦ksza zaleta
decyduj¡ca o mnogo±ci zastosowa« tego typu urz¡dze«. Silniki Stirlinga, pomimo niskiej
popularno±ci, stosowane s¡ z powodzeniem np. w szwedzkich ªodziach podwodnych. Obecnie
zainteresowanie wokóª takich urz¡dze« ro±nie, ze wzgl¦du na mo»liwo±¢ ich wykorzystania
w energetyce oraz mikrogeneracji.
Opis projektu

Przedmiotem projektu Silnik Stirlinga typu gamma 1.0 jest wyprodukowanie
wysokosprawnego silnika tªokowego zewn¦trznego spalania w oparciu o projekt niemieckiego
zespoªu in»ynierów wraz z wªasnymi modykacjami konstrukcyjnymi oraz przeprowadzenie
na nim bada« laboratoryjnych. Motywacj¡ do przeprowadzenia tego projektu jest fakt, i»
tego typu urz¡dzenia s¡ sªabo zbadane, nie tylko w Polsce, lecz tak»e zagranic¡, pomimo
rosn¡cych mo»liwo±ci ich wykorzystania.
Prace projektowe ruszyªy ju» na pocz¡tku tego roku akademickiego. Silnik zostaª
ju» wst¦pnie zaprojektowany - wykonano model ka»dej cz¦±ci silnika oraz jego zªo»enie
w programie SOLIDWORKS. W celu optymalizacji konstrukcji pod k¡tem sprawno±ci
i niezawodno±ci, planujemy przeprowadzi¢ symulacje przy u»yciu programów do analizy
metod¡ elementów sko«czonych. Dzi¦ki tak dokªadnej analizie zjawisk zachodz¡cych
w silniku b¦dziemy w stanie wprowadzi¢ odpowiednie modykacje konstrukcyjne,
a do±wiadczenie pozyskane w trakcie projektowania przyczyni si¦ do prac przej±ciowych
i dyplomowych czªonków naszego koªa.Wszystkie zmiany b¦d¡ dokonywanie na podstawie
zªo»enia. Ponadto sama konstrukcja zapewnia kompaktowe rozmiary przy zaªo»onej mocy.
Sprawia to, »e silnik b¦dzie mógª bezpiecznie pracowa¢ w laboratoriach oraz w zintegrowanych
systemach.
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Do najwi¦kszych wyzwa« projektu nale»y konstrukcja nagrzewnicy (gor¡cego
wymiennika ciepªa), która pracowa¢ b¦dzie w bardzo wysokich temperaturach. Dzi¦ki
odpowiedniemu zaprojektowaniu wymienników tego rodzaju maksymalizujemy strumie«
ciepªa doprowadzonego do czynnika roboczego, zwi¦kszaj¡c jednocze±nie sprawno±¢ caªego
ukªadu.

Nale»y równie» wspomnie¢, i» nasz projekt silnika nie jest typowym silnika Stirlinga
typu gamma. W celu optymalizacji pracy silnika, zaprojektowali±my rozwi¡zanie obejmuj¡ce
dodatkowy tªok w stree chªodnej silnika. Pomimo tego, i» ma wªasne opory ruchu, redukuje
on drgania poprzeczne tªoka roboczego i stablilizuje prac¦ ukªadu.
Jednym z kluczowych zagadnie« przy projektowaniu silników Stirlinga jest podtrzymanie
wysokiej ró»nicy temperatur pomi¦dzy stref¡ gor¡c¡ i stref¡ chªodn¡ silnika. Dlatego te»
w silniku zastosowany zostanie ukªad chªodzenia ciecz¡ w celu maksymalizacji jego
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sprawno±ci. Ciecz b¦dzie dostarczana przy u»yciu pompy, która zostanie zasilona z waªu
silnika.

Tak jak zostaªo wcze±niej wspomniane, silniki Stirlinga s¡ obszarem sªabo zbadanym.
Z tego, co udaªo si¦ nam ustali¢, W Polsce istniej¡ trzy o±rodki, w których dotychczas
zajmowano si¦ tematyk¡ silników Stirlinga. S¡ to Politechnika l¡ska, Politechnika Gda«ska
oraz Politechnika Warszawska (Wydziaª SiMR), jednak»e trudno o informacje ±wiadcz¡ce
o ich dalszym zaanga»owaniu. Stanowi to szans¦ dla naszej uczelni, by sta¢ si¦ liderem
w badaniach nad tego typu urz¡dzeniami w Polsce.
Wnioskowany projekt ma by¢ podstaw¡ do publikacji naukowych na temat konstrukcji
oraz eksploatacji silników Stirlinga. Ponadto dla wielu czªonków koªa b¦dzie on stanowiª
temat ró»norakich prac przej±ciowych, in»ynierskich oraz magisterskich w dziedzinach takich
jak wytrzymaªo±¢ konstrukcji, mechanika, wymiana ciepªa oraz symulacje MES. Nale»y
doda¢, »e zostaªo nam zasygnalizowane zainteresowanie w±ród pracowników Instytutu
Techniki Cieplnej, by nasz silnik w przyszªo±ci sªu»yª jako temat zaj¦¢ laboratoryjnych
z termodynamiki dla studentów MeiLu.
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