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МАШИНИ З БІЧНИМ КАНАЛОМ 

 
Ванєєв С. М., доцент; Бондар А. В., аспірант 

 
Питання енергоефективності завжди є актуальним. Ця проблема стає 

ще більш важливою, коли мова йде про паливно-енергетичний комплекс 
нашої країни. Наприклад, відомо про великі втрати енергії в вузлах 
редукування газо-транспортної системи. Зазвичай, корисну потужність в 
таких випадках отримують за допомогою турбодетандерних установок на 
основі класичних турбін. Проте, якщо потужність таких турбодетандерів 
менше 1 МВт, їх використання є економічно недоцільним. Вирішення цієї 
проблеми вбачається у створенні турбодетандерних установок на основі 
вихрових розширювальних машин. 

Проведений літературний аналіз показав, що найбільш досліджені 
машини з периферійним та периферійно-бічним каналами [1-4]. Вихрові 
машини з бічним каналом майже недосліджені [4; 5]. В результаті 
літературного аналізу було вирішено досліджувати розширювальну машину з 
бічним каналом, як перспективний тип вихрових машин. 

З метою дослідження робочого процесу вихрової розширювальної 
машини з бічним каналом, була створена 3D модель проточної частини та 
проведений числовий експеримент в програмному комплексі ANSYS. 
Геометричні та режимні параметри для моделі та експерименту були взяті з 
роботи [1].  Проведений аналіз результатів числового експерименту, в 
результаті якого отримані висновки щодо подальшого дослідження. 
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