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У даний час традиційні методи газодинамічного удосконалення 
конструкції практично вичерпані. Подальше підвищення ефективності є 
можливим за рахунок вдосконалення так званої мікрогеометрії, або 
допоміжної геометрії. Для таких досліджень досить ефективне застосування 
сучасних обчислювальних програм тривимірного моделювання течії 
реальних газів. 

В даній ситуації найбільшу складність являє дослідження процесів, що 
відбуваються у працюючому компресорі, у той час як знання цих процесів 
дозволить вдосконалювати конструкцію машини для їх оптимізації. 

В якості об'єкта дослідження обрано ступінь відцентрового 
компресора КС «Сосногірська» магістрального газопроводу Ухта - Торжок. 
Специфіка завдання полягала в тому, що область, яка вивчається має складну 
геометричну конфігурацію з істотно вузьким осьовим зазором, утвореним 
нерухомими стінками та стінками, обертаються. Це вимагає оптимізації 
задання розрахункової сітки. 

Розрахункову область проточної частини було розділено на такі 
граничні умови: вхід, вихід, стінка і робоче колесо. На вході в розрахункову 
область задавалися параметри адіабатично загальмованого потоку (тиск та 
температура), на виході задавався режимний параметр - швидкість. На 
статорні елементи конструкції проточної частини та на робоче колесо були 
визначені граничні умови – стінка. 

В даному дослідженні проводився чисельний експеримент на моделі, в 
якому визначаючий параметр завдання - величина протікання - замінений 
еквівалентним геометричним параметром - величиною зазору в ущільненні. 

Течія у проточній частині вивчалась при зміні зазору під гребенями в 
широкому діапазоні: 0, 0,25, 0,45 и 0,7 мм.  

Найбільш цікавить дослідження течії у вхідній частині (воронці) 
робочого колеса. 

У цьому дослідженні умови задачі максимально наближені до 
реальних умов у ступені, що випробовується. 

В результаті чисельного дослідження визначена структура течії у всіх 
досліджуваних зонах у вигляді полів тиску, швидкостей, векторів. 

Показано, що протікання суттєво впливає на характеристики ступені 
відцентрового компресора: при збільшенні зазору в ущільненні від нуля до 

0,7 мм ККД ступені знизився на 1,2 %, а коефіцієнт напору – на 0,025. 
Висновки: 
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1. Показано, що можливе моделювання методами CFD течії у складних 
зазорах зі складною геометрією і характером течії. 

2. Моделювання течії газу у побудованій моделі ступені виконувалось 
у програмі FlowVision. Ця програма дозволяє моделювати течії стискуваних 
та нестискуваних рідин по каналам різного профілю. 

3. Проведено апробацію отриманої математичної моделі з отриманням 
залежностей η та ψ від зазорів, результат якої отриманий у вигляді розподілу 
тиску та швидкості у робочому просторі ступені компресора. Спостережувані 
результати відповідають очікуваним. 

4. Встановлений значний вплив розміру зазорів на характеристики 
ступені відцентрового компресора. 

5. Розроблена математична модель розрахунку течії газу у ступені 
відцентрового компресора може бути взята за основу для подальших 
досліджень компресора в цілому. 
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