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1. Вступ

Забезпечення стійкої роботи компресора в широко-
му діапазоні експлуатаційних режимів – одна з важли-
вих задач двигунобудування.

Використання різних видів газодинамічної дії на 
течію в компресорі дозволяє поліпшити параметри і 
характеристики газотурбінних двигунів [1].

Особливий інтерес представляє дослідження ме-
тодів активної газодинамічної дії на течію в елементах 
газотурбінних двигунів. Газодинамічна дія дозволяє 
зменшити рівень втрат і нерівномірність потоку, ви-
кликану аеродинамічними слідами. Тому комплексне 
вивчення течії в проточній частині компресорів є ак-
туальною задачею у вирішенні проблеми підвищення 
ефективності газотурбінних двигунів.

2. Аналіз літературних даних та формулювання проблеми

У роботі [2] представлені результати досліджень 
управління слідами за елементами високонаванта-
женого компресора шляхом імпульсного вдуву. У 
роботі [3] показано, що вдув в елементи статора пе-
ред першим ступенем зменшує рівень колової нерів-

номірності потоку. Експериментально і аналітично 
встановлено, що газодинамічна дія на сліди дозволяє 
зменшити рівень вібронапружень у робочому колесі. 
У роботі [4] аналізується ефективність імпульсного 
і постійного вдуву для забезпечення стійкої роботи 
компресора. Порівняння результатів показало, що 
використання імпульсного вдуву ефективніше, ніж 
постійного вдуву. В роботах [2–4] досліджується 
вплив вдуву по всій довжині лопатки через спеці-
альні отвори. Реалізації цього методу вимагає вико-
ристання лопаток складної конструкції. Крім того, 
використання імпульсного вдуву ускладнює систему 
автоматичного керування.

У роботах [5, 6] представлені результати досліджень 
впливу вдуву в робочому колесі на параметри ступе-
ня осьового компресора. Вдув здійснювався через два 
щілинних отвори перед робочим колесом. У роботі [5] 
показано, що при певних параметрах вдуву досягається 
збільшення ступеня підвищення тиску і коефіцієн-
та корисної дії. Представлений вираз для визначення 
коефіцієнта корисної дії з урахуванням маси повітря, 
що видувається. У роботі [6] досліджується структура 
потоку при вдуві. Показано, що рівень нерівномірності 
потоку за робочим колесом зменшується. У роботі [7] 
авторами представлені результати досліджень комбі-
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нованого використання дискретного вдуву в перифе-
рійну частину компресора і надроторного пристрою. 
Показано, що при оптимальних параметрах може бути 
поліпшена газодинамічна стійкість компресора. Проте 
в дослідженнях [5–7] вдув здійснюється дискретно 
через декілька щілинних отворів. За певних умов дис-
кретність вдуву може призвести до збільшення вихо-
роутворення в периферійній частині робочого колеса.

У роботі [8] представлені результати досліджень 
трансзвукового робочого колеса осьового компресора. 
Вдув здійснювався на різних відстанях перед робочим 
колесом з виступаючих каналів. Висота виступу варі-
ювалась від 1 до 4 мм. Показано, що при певних пара-
метрах вдуву можна забезпечити вирівнювання поля 
швидкостей в периферійній частині робочого колеса.

У роботі [9] представлені результати експеримен-
тального та обчислювального дослідження течії в 
низьконапірному триступінчатому компресорі. Вдув 
додаткової маси повітря здійснювався через декілька ви-
ступаючих форсунок, розташованих на вході в перший 
ступінь. Показано, що використання газодинамічної 
дії на потік приводить до поліпшення характеристики 
компресора. У роботах [8, 9] встановлено, що виступаючі 
канали для вдува є джерелом генерації вихорів перед 
робочим колесом. Це може призвести до погіршення 
аеродинамічних характеристик вінців лопаток.

У роботі [10] представлені результати досліджень 
робочого колеса з рециркуляцією течії в периферійній 
частині. За допомогою спеціальних каналів частина 
повітря була спрямована після виходу з робочого ко-
леса на вхід. Як наголошується, ця система може бути 
ефективною навіть при невеликій витраті рециркулю-
ючого повітря (0.2 % від витрати в ступені). Проте, в 
спеціальних каналах прямокутного перерізу спостері-
гався високий рівень втрат.

Результати досліджень [1–10] показали ефектив-
ність газодинамічної дії на течію в компресорі. В той 
же час дотепер залишаються невирішеними задачі, 
пов’язані з вибором оптимальних параметрів газоди-
намічної дії. Зокрема, не вирішені задачі оптимізації 
параметрів течії в периферійній частині компресора.

3. Ціль та задачі дослідження

Ціль роботи є розробка рекомендацій щодо вибору 
раціональних параметрів кільцевого вдуву в ступенях 
осьового компресора. 

Для досягнення цілі дослідження були поставлені 
такі завдання:

– провести розрахунково-експериментальне дослі-
дження течії в ступені осьового компресора з кільце-
вим вдувом газу перед робочим колесом;

– оцінити вплив зміни кута вдуву на коефіцієнт 
втрат повного тиску в робочому колесі;

– оцінити вплив зміни кута вдуву на ступінь підви-
щення тиску в ступені.

4. Метод дослідження течії в ступені  
осьового компресора 

Дослідження виконано за допомогою чисельного 
моделювання течії з використанням 3D моделі ступеня 

компресора. Була побудована неструктурована адап-
тивна розрахункова сітка, що складається з 2.013 млн. 
комірок. Для коректного використання умови періо-
дичності розрахункова область кожного лопаткового 
вінця складалася з однієї лопатки і міжлопатково-
го каналу. Розрахунок турбулентної течії проводив-
ся шляхом чисельного розрахунку рівнянь Навьє-
Стокса. Рівняння замикалися моделлю турбулентної 
в’язкості SST. Вибрана розрахункова схема другого 
порядку з локальним використанням розрахункової 
схеми першого порядку. 

Достовірність отриманих результатів забезпечува-
лася виконанням тестових задач [11].

5. Результати дослідження впливу кільцевого вдуву на 
параметри ступеня осьового компресора 

Досліджуваний ступінь осьового компресора скла-
дався з трьох лопаткових вінців: вхідного напрямного 
апарату, робочого колеса і напрямного апарату. 3D 
модель ступеня показано на рис. 1. Основні параметри 
ступеня представлені в роботі [11]. 

 

Рис. 1. Ступінь осьового компресора

Першим етапом досліджень був розрахунок ха-
рактеристики ступеня (частота обертання ротора 
n=8154 об/хв). Характеристика ступеня (рис. 2) розра-
ховувалася як залежність ступеня підвищення тиску 
від коефіцієнта швидкості. 

Ступінь підвищення тиску розраховувався за фор-
мулою:
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де с – осьова швидкість потоку на вході, а – швид-
кість звуку.

На рис. 2 лінією з крапками позначені результа-
ти, отримані шляхом чисельного моделювання течії. 
Крапками на рис. 2 позначені дані фізичного експе-
рименту [12].
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Рис. 2. Характеристика ступеня осьового компресора

Порівняння результатів обчислювального і фізич-
ного експерименту [12] показало, що похибка розра-
хунків течії при моделюванні склала 0.09…0.83 %.

При значеннях коефіцієнта швидкості на вході 
0.32cλ <  при обтіканні спостерігалися зриви потоку з 

лопаток. Також спостерігалося зниження ступеня під-
вищення тиску і зростання рівня гідравлічних втрат. 
Тому для дослідження ефективності газодинамічної 
дії вибрано режим роботи ступеня на межі зриву. Цей 
режим відповідає осьовій швидкості на вході с=90 м/с 
і окружній швидкості на кінцевому радіусі u=170.7 м/с.

Газодинамічна дія на потік здійснювалася видувом 
повітря перед робочим колесом через кільцеву щілину. 
Ефективність газодинамічної дії на течію досліджува-
лася при декількох фіксованих значеннях кута вдуву γ 
в діапазоні від 5º до 90º. Схема газодинамічної дії кіль-
цевим вдувом представлена на рис. 3.

 

Рис. 3. Схема газодинамічної дії кільцевим вдувом на потік 
перед робочим колесом

Інтенсивність газодинамічної дії на потік оцінюва-
лася коефіцієнтом імпульсу вдуву сm:

2

2

sin
,в в щ

o o o

с F
с

с Fm

ρ g
=

ρ
  (3)

де вρ  – густина повітря на виході з щілини, oρ  – гус-
тина повітря в основному потоці, щF  – площа перетину 
на виході з щілини, oF  – площа перетину на вході в ро-
боче колесо, вс  – швидкість потоку повітря на виході 
з щілини, oс  – швидкість потоку повітря в основному 
потоці на вході в робоче колесо. 

Коефіцієнт втрат повного тиску розраховувався за 
формулою:
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де *
1p′  і *

2p′  – середні значення повного тиску у від-
носному русі на вході і виході з робочого колеса від-
повідно, mw  – середня відносна швидкість потоку в 
робочому колесі.

На рис. 4 представлена залежність коефіцієнта 
втрат повного тиску в робочому колесі від коефіцієнта 
імпульсу вдуву при різних кутах вдуву.
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Рис. 4. Залежність коефіцієнта втрат повного тиску в 
робочому колесі від коефіцієнта імпульсу вдуву

Результати розрахункового дослідження показали, 
що при значеннях кутів вдуву γ>50º газодинамічна 
дія відповідна значенням коефіцієнта імпульсу вдуву 

0.045,сm >  призводить до збільшення рівня втрат у ро-
бочому колесі.

При кутах вдуву γ≤50º і значеннях коефіцієнта 
імпульсу вдуву 0.11сm <  спостерігається позитивний 
ефект. При зростанні інтенсивності газодинамічної дії 
спостерігається зворотний ефект – збільшення вихро-
вих зон і, як наслідок, зростання гідравлічних втрат. 

Для кутів вдуву γ=5º і γ=10º спостерігається локаль-
ний мінімум втрат, що відповідає значенню ξ=0.049. 
При кутах вдуву γ=40º і γ=50º має місце найбільша 
ефективність газодинамічної дії на течію кільцевим 
вдувом. Для цих варіантів коефіцієнт втрат повного 
тиску в робочому колесі може бути зменшений до 
0.005. При куті вдуву γ=20º коефіцієнт втрат може бути 
зменшений до 0.04. При куті вдуву γ=30º спостеріга-
ється зниження втрат до 0.03.

Наступним етапом було дослідження впливу кіль-
цевого вдуву на зміну ступеня підвищення тиску в 
ступені осьового компресора.

На рис. 5 представлена залежність ступеня підви-
щення тиску від інтенсивності газодинамічної дії.
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Результати обчислювального експерименту пока-
зали, що при раціональних значеннях інтенсивності 
газодинамічної дії на потік ступінь підвищення тиску 
в ступені може бути збільшена з 1.08 до 1.093. При куті 
вдуву γ=5º і γ=10º мають місце локальні максимуми 
π=1.093…1.086. При кутах вдуву γ=20º і γ=30º спосте-
рігається зростання ступеня підвищення тиску до 
1.09. При куті вдуву γ=40º ступінь підвищення тиску 
збільшується до 1.086. 

При коефіцієнті імпульсу вдуву 0.11сm =  спосте-
рігається збільшення ступеня підвищення тиску до 
π=1.088 для кута вдуву γ=50º. Проте для кута вду-
ву γ=50º при значеннях коефіцієнта імпульсу вдуву 

0.04 0.08сm = …  має місце зниження ступеня підвищен-
ня тиску до π=1.076. Для кута γ=60º ступінь підвищен-
ня тиску може бути збільшена до π=1.086 при значенні 
коефіцієнта імпульсу вдуву 0.02.сm =  При газодина-
мічній дії з кутами вдуву γ>60º при 0.05сm >  ступінь 
підвищення тиску знижується. 

6. Обговорення результатів дослідження впливу 
кільцевого вдуву на параметри ступеня осьового 

компресора 

Проаналізуємо результати чисельного моделюван-
ня впливу кільцевого вдуву на течію у лопаткових він-
цях. На рис. 6 представлено поле швидкостей за робо-
чим колесом без газодинамічної дії. Картина обтікання 
показує, що в периферійній частині утворюються зони 
зривного обтікання. Внаслідок зривного режиму об-
тікання рівень нерівномірності потоку збільшується, 
що призводить до зростання втрат і зниження ступеня 
підвищення тиску.

На рис. 7 показано поле швидкостей за робочим 
колесом з газодинамічною дією. Використання кіль-
цевого вдуву дозволило зменшити рівень колової не-
рівномірності потоку в периферійній частині робочого 
колеса, де спостерігалися найбільші зони зниженої 
швидкості (рис. 6).

 

Рис. 6. Поле швидкостей за робочим колесом без 
газодинамічної дії

На рис. 8, 9 представлено поле швидкостей за на-
правляючим апаратом. Газодинамічна дія на потік 
дозволила зменшити інтенсивність аеродинамічних 
слідів за напрямним апаратом (рис. 9). У периферійній 
частині не спостерігається зон зі зниженою швидкістю, 
а в середній і втулковій частині ширина аеродинаміч-
них слідів істотно зменшилася.

 

Рис. 7. Поле швидкостей за робочим колесом з 
газодинамічною дією

 

Рис. 8. Поле швидкостей за напрямним апаратом без 
газодинамічної дії

 

Рис. 9. Поле швидкостей за напрямним апаратом з 
газодинамічною дією

На рис. 10, 11 зображені поля швидкостей у пе-
риферійному перерізі. Газодинамічна дія дозволила 
змінити характер обтікання в міжлопаткових каналах 
ступеня осьового компресора (рис. 11). Застосування 
кільцевого вдуву змінює інтенсивність вихорового ха-
рактеру обтікання і підвищує стійкість течії.

 

Рис. 10. Поле швидкостей у ступені осьового компресора 
без газодинамічної дії

Результати чисельного моделювання течії пока-
зують, що вибір раціонального кута вдуву при газо-
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динамічній дії на потік перед робочим колесом може 
забезпечити поліпшення аеродинамічних характерис-
тик лопаткових вінців. У діапазоні кутів вдуву від γ=5º 
до γ=90º при кутах γ=40º...50º може бути забезпечено 
зниження коефіцієнта втрат повного тиску в робочому 
колесі від ξ=0.08 до ξ=0.005 при значеннях коефіцієн-
та імпульсу вдуву 0.09 0.11.сm = …  При цьому ступінь 
підвищення тиску зростає від π=1.08 до π=1.084...1.088. 

При кутах вдуву γ>50º спостерігається погіршен-
ня аеродинамічних характеристик лопаткових вінців: 
знижується ступінь підвищення тиску і збільшується 
рівень гідравлічних втрат. 

Особливий інтерес представляє газодинамічна дія 
при куті вдуву γ=30º. При інтенсивності газодина-
мічної дії в діапазоні коефіцієнта імпульсу вдуву 

0.04 0.072сm = …  ступінь підвищення тиску становить 
π=1.09. При цьому коефіцієнт втрат повного тиску в 
робочому колесі знижується до 0.032...0.028.

 

Рис. 11. Поле швидкостей у ступені осьового компресора з 
газодинамічною дією

Як показали результати досліджень, газодинамічне 
управління обтіканням дає можливість покращити 
внутрішню аеродинаміку ступеня компресора. Вдув 
газу через кільцевий канал руйнує вихровий характер 
течії. За допомогою газодинамічної дії змінюються 
кути атаки на вході у лопаткові вінці.

Таким чином, газодинамічна дія кільцевим вдувом 
на потік у ступені осьового компресора дозволяє роз-
ширити діапазон беззривного обтікання.

7. Висновки

1. Проведено чисельне моделювання течії в ступе-
ні осьового компресора з кільцевим вдувом газу перед 
робочим колесом. Газодинамічна дія здійснювалася 
на режимі роботи ступеня на границі зриву. Кільце-
вий вдув досліджувався при декількох фіксованих 
значеннях кута вдуву γ в діапазоні від 5º до 90º. Ре-
зультати досліджень показали, що газодинамічний 
вплив на течію дозволяє покращити аеродинамічні 
характеристики ступеня осьового компресора. Ві-
зуалізація характеру обтікання показала, що рівень 
нерівномірності потоку за робочим колесом і напрям-
ним апаратом зменшився.

2. Результати розрахункового дослідження пока-
зали, що при кутах вдуву γ>50º газодинамічна дія, 
що відповідає значенням коефіцієнта імпульсу вдуву 

0.045,сm >  призводить до збільшення рівня втрат у 
робочому колесі. При кутах вдуву γ≤50º і значеннях 
коефіцієнта імпульсу вдуву 0.11сm <  спостерігається 
позитивний ефект. При кутах вдуву γ=30º…50º коефі-
цієнт втрат повного тиску в робочому колесі може бути 
знижений від ξ=0.08 до ξ=0.03…0.005 при значеннях 
коефіцієнта імпульсу вдуву 0.06 0.11.сm = …

3. Результати чисельного експерименту показа-
ли, що при раціональних значеннях інтенсивності 
газодинамічної дії на потік ступінь підвищення тис-
ку в ступені може бути збільшено з π=1.08 до π=1.093. 
При куті вдуву γ=30º при інтенсивності газодина-
мічної дії в діапазоні коефіцієнта імпульсу вдуву 

0.04 0.072сm = …  ступінь підвищення тиску становить 
π=1.09.
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