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Abstract. Compressed air separators on the basis of jet modules have been considered. It is proposed to solve the 
problems of their improvement on the basis of three-dimensional modeling. Three-dimensional models of operating 
channels of compressed air separators are developed. The work processes in separators are analyzed as for gas dynam-
ics and deposition coefficients. There are obtained distributions of velocity, static pressure, dynamic pressure, kinetic 
energy of turbulence and deposition coefficients for the flow rates of compressed air separators with 1 jet module for 
the consumption rate of 50...100 m3/h, with 2 jet modules for the consumption rate of 100...200 m3/h, with 4 jet mod-
ules for the consumption rate of 200...400 m3/h, and with 6 jet modules for the consumption rate of 400...800 m3/h. 
Design solutions of separators for compressed air energy systems are developed based on three-dimensional modeling 
of separating aerosol technologies; their effectiveness is assessed.
Keywords: jet module; compressed air separator; oil and moisture separators; 3D modeling; purification efficiency.

Анотація. Розглянуто сепаратори стиснутого повітря на основі струминних модулів. Запропоновано вирішу-
вати питання їх вдосконалення на основі тривимірного моделювання. Розроблено тривимірні моделі робочих 
каналів сепараторів стиснутого повітря. Виконано дослідження робочих процесів у сепараторах: газодинаміки 
та коефіцієнтів осадження. Отримано розподіл швидкості, статичного тиску, динамічного тиску, кінетичної енер-
гії турбулентності та коефіцієнтів осадження для швидкостей потоку сепараторів стиснутого повітря: з одним 
струминним модулем для витрат 50...100 м3/год; з двома струминними модулями для витрат 100...200 м3/год; 
із чотирма струминними модулями для витрат 200...400 м3/год; із шістьма струминними модулями для витрат  
400...800 м3/год. Виконано розробку конструктивних рішень сепараторів для енергосистем стиснутого повітря 
на основі тривимірного моделювання сепараційних аерозольних технологій і здійснено оцінку їхньої ефектив-
ності.
Ключові слова: струминний модуль; сепаратор стиснутого повітря; масловологовіддільник; 3D-моделювання; 
ефективність очищення.

Аннотация. Рассмотрены сепараторы сжатого воздуха на основе струйных модулей. Предложено решать во-
просы их совершенствования на основе трехмерного моделирования. Разработаны трехмерные модели ра-
бочих каналов сепараторов сжатого воздуха. Выполнены исследования рабочих процессов в сепараторах: 
газодинамики и коэффициентов осаждения. Получено распределение скорости, статического давления, ди-
намического давления, кинетической энергии турбулентности и коэффициентов осаждения для скоростей по-
тока сепараторов сжатого воздуха: с одним струйным модулем для расходов 50...100 м3/ч; с двумя струйными 
модулями для расходов 100...200 м3/ч; с четырьмя струйными модулями для расходов 200...400 м3/ч; с шестью 
струйными модулями для расходов 400...800 м3/ч. Выполнена разработка конструктивных решений сепарато-
ров для энергосистем сжатого воздуха на основе трехмерного моделирования сепарационных аэрозольных 
технологий и осуществлена оценка их эффективности.
Ключевые слова: струйный модуль; сепаратор сжатого воздуха; масловлагоотделители; 3D-моделирование; 
эффективность очистки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У даний час спостерігається підвищений інтерес 

до вивчення дисперсних двофазних газових середо-
вищ підвищеного тиску. Це пояснюється зростаючим 
значенням таких середовищ у процесах перетворення 
й отримання енергії в енергомашинобудуванні, хі-
мічній і нафтогазовій промисловості та ін. Двофазні 
газові середовища характеризуються різноманіттям 
форм руху, обміну енергією і масою. 

Газові середовища різні за походженням, складом 
і параметрами, вони є джерелами високо- й низько-
потенційної енергії та у ряді випадків і дорогих мате-
ріалів. Підвищення якості очищення стиснутих газів 
дозволяє не тільки зменшити забруднення навколиш-
нього середовища, а й знизити споживання палива 
утилізацією низькопотенційної енергії газових вики-
дів, скоротити втрати цінних матеріалів. У новому по-
колінні газоочисних пристроїв необхідно розширити 
матеріалозберігаючі функції, а також використовувати 
«непридатні» раніше енергоресурси газових викидів 
з метою очищення. Особливо гостро постала пробле-
ма очищення газів від рідкої фази, оскільки за її під-
вищених концентраціях знижується економічність, 
довговічність, а також погіршуються експлуатаційні 
якості енергетичних установок. Створення високо-
ефективних та економічних сепаруючих пристроїв 
для стиснутих газів є значним резервом підвищення 
результативності використання паливо-енергетичних 
ресурсів і надійності експлуатації енергетичних сис-
тем та установок.

Стиснуте повітря широко застосовується як енер-
гоносій під час побудови й ремонту суден, у суднових 
енергетичних установках, у процесі виконання бурових 
робіт на спеціалізованих суднах. Воно не повинно міс-
тити домішок понад установлених норм. Якість очи-
щення стиснутого повітря визначається за ISO 8573-1 
[2], згідно з яким існує сім класів забруднення повітря. 
Так, у пневмосистемах бурових суден, системах стис-
нутого повітря суднобудівних заводів для надійної ро-
боти пневмоінструмента достатньо 4-го класу чистоти, 
а для систем автоматики — 1-го класу. У стиснутому 
повітрі основними домішками є краплі води й масла, 
частини пилу та іржа. Концентрація домішок залежить 
від умов їх утворення й транспортування, матеріалів, 
які застосовуються, та ін. Так, наявність води пов’язана 
з конденсацією парів, твердих домішок — з корозійни-
ми процесами. Дисперсність крапель, що транспорту-
ються стиснутим повітрям, зумовлена аеродинамічним 
подрібненням, тобто швидкістю потоку. 

Технічна досконалість сепаруючих пристроїв ха-
рактеризується масогабаритними показниками, ви-
тратами енергії на переміщення робочих середовищ, 
технологічністю. Інтенсифікація процесів осадження 
частинок — один з ефективних способів зниження 
маси й габаритів, підвищення економічності та надій-
ності роботи газоочисного пристрою. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В енергетичних установках для очищення стисну-
того газу знайшли застосування силові поля, фільтра-
ція та сорбція. У схемах і пристроях очищення часто 
послідовно використовують кілька способів очищен-
ня. Сфера застосування цих засобів і їхня ефектив-
ність для промислового очищення газів визначаються 
характеристиками очисних пристроїв, що реалізують 
зазначені способи [2]. 

Для стиснутого повітря низького і середнього тис-
ків, тобто в діапазоні тисків від 0,6 до 6,0 МПа, в НДІ 
проблем екології та енергозбереження НУК розро-
блено струминні сепаратори-масловологовіддільники 
[3–15]. Вони охоплюють інтервал витрат стиснутого 
повітря від 50 до 2000 м3/год і забезпечують очистку 
за 3-м класом чистоти (повністю уловлюють части-
ни більше 5 мкм). Для стиснутого повітря низького 
і середнього тисків, тобто в діапазоні тисків від 0,6 
до 6,0 МПа, розроблено універсальний струминний 
модуль (рис. 1) [3, 4, 14]. Масловологовіддільники 
стиснутого газу створено за модульним принципом, 
тобто на наборі типових модулів на такі витрати: 100; 
250; 500 м3/год. Вони охоплюють інтервал витрат 
стиснутого повітря від 5 до 800 м³/год і забезпечують 
очищення стиснутого повітря 3-го класу. 

Модулі відрізняються лише прохідним перерізом 
сопел і коагулятора. 

Модулі масловологовіддільника можуть роз-
ташовуватися на роздавальнику газу з різних боків. 
Для того щоб уникнути винесення великих крапель 
у верхню частину корпусу, передбачено встановлення 
козирка півциліндричної П-подібної форми. Прохід-
ний переріз оболонки збільшується в напрямку руху; 
це забезпечує гравітаційне осадження частинок, що 
виносяться з коагулятора в нижній частині корпусу й 
виводяться з корпусу через конденсатовідвідник. 

Рис. 1. Схема струминного модуля [3, 14] для сепараторів  
пневмосистем:
1 — сопло; 2 — пластина; 3 — коагулятор; 4 — підставки; 
5 — екран; 6 — П-подібна оболонка; D — діаметр модуля; 
d0 — вхідне сопло; D = 80 та 140 мм
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Має перспективу вдосконалення подібних кон-
струкцій на основі інноваційних методів тривимірно-
го моделювання робочих процесів очистки на основі 
градієнтної інтенсифікації переносу в примежових 
шарах багатофункціональних поверхонь для енерге-
тичних установок. До багатофункціональних повер-
хонь належать поверхні з коефіцієнтом компактності 
більше ніж 2000 м2/м3, які характеризуються підви-
щеними сепаруючими властивостями. Використан-
ня методів і способів проектування й впровадження 
сепараторів на основі градієнтних технологій дозво-
лить підвищити надійність, ресурс суднового енерге-
тичного обладнання та його елементів. Це поліпшить 
створення високоефективних енергоресурсозбері-
гаючих технологій та ефективних конструктивних 
рішень для широкого класу градієнтних сепараторів 
суднових енергетичних установок [3–6, 12].

МЕТА СТАТТІ — розробка сепараторів стисну-
того повітря на основі тривимірного моделювання 
робочих процесів і розрахунків ефективності. 

Ця мета досягається за умови вирішення таких за-
вдань: 

1) створення схем і розрахункової сітки сепарато-
рів стиснутого повітря:

– з одним струминним модулем для витрат 50...100 
м3/год;

– з двома струминними модулями для витрат 
100...200 м3/год;

– з чотирма струминними модулями для витрат 
200...400 м3/год;

– з шістьма струминними модулями для витрат 
400...800 м3/год;

2) розробка конструктивного рішення сепараторів 
для пневмосистем на основі тривимірного моделю-
вання сепараційних аерозольних технологій;

3) розрахунок швидкості, статичного тиску для 
коефіцієнтів осадження для сепараторів з 1 – 6 стру-
минними модулями;

4) подання креслень для модельного ряду сепара-
торів для пневмосистем на основі тривимірного мо-
делювання сепараційних аерозольних технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сепаратори для пневмосистем на основі триви-

мірного моделювання сепараційних аерозольних тех-
нологій базуються на струминному модулі, іх створе-
но за модульним принципом, тобто на наборі типових 
модулів на витрати 50...800 м³/год. Модулі відрізня-
ються лише прохідним перерізом сопла й коагулято-
ра. Діаметр пластин у струминному модулі складає 
10d0 (рис. 2). 

Вони можуть розташовуватися на роздільнику газу 
з різних боків, як показано на рис. 2, б. Крім цього, для 
запобігання виносу великих крапель у верхню части-
ну корпусу передбачено встановлення козирка пів-
циліндричної П-подібної форми. Прохідний переріз 

оболонки збільшується за напрямком тиску; це забез-
печує гравітаційне осадження крапель, що виносяться 
з коагулятора, у нижній частині корпусу. Кількість ря-
дів гофрованої сітки в коагуляторі обирається залежно 
від заданого ступеня очищення й допустимого опору. 
Наприклад, нормальна робота пневмоінструмента 
й пневмофарборозпилювача, які на даний момент за-
стосовуються, забезпечується за наявності в повітрі 
частинок менше 5 мкм (5-й клас забрудненості). Та-
кий ступінь очищення забезпечує струминний модуль 
з коагулятором, що має шість рядів гофрованої сітки 
№ 0,1 або 0,25. Такий коагулятор основний для типо-
вого ряду струминних модулів, які використовуються 
в системах стиснутого повітря судно- і машинобудів-
них заводів. Для автоматизованого відведення уловле-
ного конденсату масловологовіддільники забезпечено 
пористим конденсатовідвідником.

Струминні масловологовіддільники заводських 
систем стиснутого повітря складаються з корпу-
су 1, патрубка підведення повітря 2, зануреного 
в корпус конденсатовідвідника 3, струминних мо-
дулів 4 із козирками 5, патрубка відведення пові-
тря 6. Стиснуте повітря через патрубок 2 надходить 
у струминний модуль 4, де очищається від крапель 

Рис. 2. Сепаратори для пневмосистем на основі сепарацій-
них аерозольних технологій з одним (а), двома (б), чотирма, 
(в) шістьма (г) струминними модулями [11, 14, 15]
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і спрямовується у внутрішній об’єм корпусу 1. Рух 
газу на виході з модуля має вихідний характер; це 
сприяє осадженню крапель у нижній частині корпусу. 
Потім повітря змінює свій напрямок і рухається вго-
ру, причому середня швидкість його піднятого руху 
не перевищує 2 м/с. Уловлена рідина через пористий 
конденсатовідвідник 3 потрапляє за межі корпусу без 
втрат стиснутого повітря.

Математичні моделі процесів. Рівняння тран-
спорту напружень Рейнольдса i ju u′ ′ρ  можуть бути за-

писані у вигляді:

( )
, , ,

i j ij

T ij L ij ij ij ij ij ij user

u u C
t

D D P G F S

∂ ′ ′ρ + =
∂

= + + + +ϕ − ε + +

де ( )i ju u
t
∂ ′ ′ρ
∂

 — часткова похідна за часом; ijÑ ≡  

( )k i j
k

u u u
x
∂ ′ ′≡ ρ
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 — конвективна складова; ,T ijD ≡ −
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x
∂ ⎡ ⎤′ ′ ′ ′ ′≡ − ρ + δ + δ⎢ ⎥⎣ ⎦∂

 — турбулентна 
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k k
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∂ ∂⎝ ⎠

 — утворення 

напруженості; ( )ij i j j iG g u g u′ ′≡ −ρβ θ+ θ  — утворен-

ня виштовхувальної сили; ji
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j i
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′⎛ ⎞∂′∂
ϕ ≡ +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

 — на-
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 — дисипація;

 ijF ≡ 

( )2 k j m ikm i m jkmu u u u′ ′ ′ ′≡ − ρΩ ε + ε  — утворення обертан-

ня системи; Suser — член, що задається користувачем. 
Рівняння енергії, отримане на базі цієї теорії, має 

вигляд:
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 — девіаторний тензор напружень.

Рівняння турбулентного масопереносу моделю-
ється шляхом заміни в рівнянні (1) ентальпії на кон-

центрацію частинок дисперсного багатофазного по-
току:
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Рівняння нерозривності для потоку без джерел 
частинок за постійної густини рідини подане як:

0.i
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u
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∂

Рівняння динаміки руху частинок у газовому по-
тоці записувалося таким чином:
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DC
 — опору, звідки Pw – значення тиску на стін-

ці; p — тиск потоку; dp  – діаметр частинки, ρp — гус-
тина частинки, vp — швидкість частинки, ρ — густина 
багатофазних сумішей палив підвищеного тиску, v — 
швидкість газу, dij – тензор деформації; K = 2,594; 

Re P
P

u u
d

−
= ρ

μ
 — число Рейнольдса; u — початко-

ва швидкість потоку; up — швидкість частинки; μ — 
молекулярна в’язкість потоку; ρ — густина потоку; 
ρp — густина частинки; dp — діаметр частинки; кое-
фіцієнт опору

( )2 3
1

4

Re24 1 Re ,
Re Re

b
D

b
C b

b
= + +

+

де b — задані поліноміальні коефіцієнти.
З наведених вище виразів Cij, DL,ij, Pij і Fij обчис-

люються безпосередньо, а DT,ij, Gij, ijϕ , ijε  моделюють-
ся у формі, яка дозволяє замкнути систему рівнянь. 
Способи, які використовувалися під час моделюван-
ня, детально наведено в [8 – 10].

Визначення інтенсивності процесу очистки за ре-
зультатами розв’язання виконується за масовим Km, 
гідродинамічним Kг і енергетичним Ke коефіцієнтами 
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інтенсифікації осадження. Принципи визначення цих 
коефіцієнтів базуються на максимізації маси осадже-
них частинок і мінімізації геометричного обсягу про-
цесів і механічної роботи перенесення частинок щодо 
затрат внутрішньої й зовнішньої енергій. На підставі 
цих принципів комплексний показник інтенсивності 
процесу очистки визначається таким чином:

КIO = 1 – (1 – Km) (1 – Kг) (1 – Ke), 

де 
Km = (ΣMiвх – ΣΜiвих) / ΣMiвх;

Kг = (ΣVi – ΣViз) / ΣVi;

Ke = 1 – (A + L) / (Eв + Eз),

де ΣMiвх, ΣΜiвих — відповідно сумарна маса час-
тинок розміром і на вході й виході ділянки; ΣVi,  
ΣViз — відповідно сумарний об’єм, де відбувається 
процес очистки та де він відсутній; A = ΣlF — сумар-
на робота перенесення частинок на ділянці довжиною 
l під впливом сил F; L = G[Δ(pv) + Δ(w2 / 2) + gΔh] + 
+ Lt + Lf — робота, що здійснюється потоком витра-
тою G; Eв — Δ(cvtGτ) — витрати внутрішньої енергії по-
току; Eз — витрати зовнішньої енергії. 

Результати дослідження. Для розробки сепара-
торів для пневмосистем на основі сепараційних ае-
розольних технологій побудовано розрахункові сітки 
в тривимірній постановці (рис. 3). 

На основі математичної моделі процесів для роз-
рахунку системою рівнянь визначено початкові та 
граничні умови, які дозволили здійснити розрахунок 
основних параметрів сепаруючого профілю. Для точ-
ності розрахунків використовувався критерій збігу 
розрахунку 10-4 для змінних швидкості, вимог нероз-
ривності потоку, кінетичної енергії турбулентності й 
напружень Рейнольдса.

У процесі розрахунку задавалися наступні пара-
метри:

– тривимірна геометрія подана в реальному масш-
табі;

– розрахункова сітка побудована з трикутникових 
сегментів площею S = 30·10-8 м2;

– параметри середовища — нормальні умови;
– густина газу ρг = 1,225 кг/м3;
– в’язкість μг = 1,79·10-5кг/(м·с);
– матеріал стінки каналу — алюміній із шорсткіс-

тю 0,1 мм та густиною ρал = 2690 кг/м3;
– мінімальний діаметр частинок — 1 мкм;
– середній діаметр частинок — 5 мкм;
– максимальний діаметр частинок — 100 мкм;
– концентрація рідкої фази — 1, 3, 6, 8, 10%;
– діапазон витрат — 50...800 м3/год.
На рис. 4 – 11 наведено розрахунок швидкості й 

тиску в тривимірній моделі сепаратора для пневмо-
систем на основі сепараційних аерозольних техно-
логій з 1, 2, 4, 6 струминними модулями за витрати 
50…800 м3/год.

Здійснено розрахунок осадження (таблиця 1) 
в струминному модулі за діаметром частинок 
1...10 мкм, концентрації рідкої фази 1, 3, 6, 8, 10 % та 
діапазоном витрат 50...800 м3/год.

Для отриманні розв’язку розраховано задачі в не-
стаціонарних умовах з фінальним кроком у часі для 
досягнення траєкторії руху частинок методом Raising 
Rambler поверхонь осадження — стінок профіля 
або площі виходу в розрахунковій сітці. Ураховува-
лося, що в разы збігу траєкторії руху частинок вони 
об’єднуються. Частинка вважалася вловленою у ви-
падку, якщо її траєкторія руху збігається зі стінкою 
каналу. 

У табл. 2 наведено основні характеристики сепа-
раторів для пневмосистем.

На основі виконаних досліджень розроблено 
й затверджено креслення для модельного ряду сепа-
раторів для пневмосистем і стандарт підприємства 
(табл. 3 і 4).

Рис. 3. Тривимірна модель сепараторів стиснутого повітря з одним (а), двома (б), чотирма (в) і шістьома (г) струминними 
модулями

а)б)а) б)
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Рис. 4. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з одним струминним модулем за витрати 
50 м3/год

Рис. 5. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з двома струминними модулями за витрати 
50 м3/год
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Рис. 6. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з двома струминними модулями за витрати 
100 м3/год

Рис. 7. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з двома струминними модулями за витрати  
200 м3/год
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Рис. 8. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з чотирма струминними модулями за витрати 
200 м3/год

Рис. 9. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора з чотирма струминними модулями за витрати 
400 м3/год
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Рис. 10. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора із шістьома струминними модулями за витрати 
400 м3/год

Рис. 11. Розрахунок швидкості й тиску в тривимірній моделі сепаратора із шістьома струминними модулями за витрати 
800 м3/год
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Таблиця 1. Розрахунок коефіцієнта осадження 

Струминні модулі сепаратора для пневмосистем

Діапазон 
витрат 

1 2 4 6 

Концентрація рідкої фази %

1 3 6 8 10 1 3 6 8 10 1 3 6 8 10 1 3 6 8 10

Осадження рідкої фази (кількість осаджених частинок діаметром 1 мкм)

50 69 68 68 67 67

100 68 67 67 67 9 69 66 68 65 64

200 68 68 69 67 69 69 68 63 67 69

400 68 67 64 67 69 69 63 63 67 65

800 68 67 66 67 64

Осадження рідкої фази (кількість осаджених частинок діаметром 5 мкм)

50 99 98 98 97 97

100 98 97 97 97 99 99 98 98 98 98

200 98 99 98 97 98 99 98 98 98 98

400 98 97 97 97 99 99 98 98 99 98

800 98 97 99 97 98

Осадження рідкої фази (кількість осаджених частинок діаметром 100 мкм)

50 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

800 100 100 100 100 100

Таблиця 2. Основні характеристики сепараторів стиснутого повітря на основі сепараційних аерозольних технологій

Назва показника
Тип масловологовіддільника

СМВ-4 СМВ-0,05

Робочий тиск p, МПа 0,6…1,0 0,6…1,0

Продуктивність застосування струмінних модулів Gв, м³/год 800 500

Кількість модулів n 6 1

Уловлювання крапель, ηi, %:
100 мкм
5 мкм
1 мкм

100
99
65

100
99
65

Аеродинамічний опір за тиском 0,6 МПа, Δр кПа 10 10

Розміри:
Висота L, мм
Діаметр D, мм
Вага, кг

820
490
125

390
151
12

Таблиця 3. Класифікація віддільників води

Тип віддільників води Загальне призначення

СП Сепаратори для пневмосистем на основі сепараційних аерозольних технологій призначено 
для очищення стиснутого повітря середнього тиску 0,6…6,0 МПа від крапель масла і води 
відповідно до 3-го класу чистоти за ISO 8573-1
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ВИСНОВКИ. 1. Показано ефективність удоско-
налення й проектування сепараторів пневмосистем 
зі струминними модулями на основі тривимірного 
моделювання робочих процесів і гідродинамічних 
розрахунків розподілу швидкості, статичного тис-
ку, динамічного тиску, кінетичної енергії турбу-

лентності й коефіцієнтів осадження. 2. Виконано 
розробку конструктивних рішень сепараторів для 
енергосистем стиснутого повітря на основі три-
вимірного моделювання сепараційних аерозоль-
них технологій і здійснено оцінку їхньої ефектив- 
ності.

Таблиця 4. Перелік віддільників води за об’ємною витратою 

Умовне позначення Об’ємна витрата 
повітря, м3\год

Аеродинамічний 
опір ПА

(мм вод. ст.)

Робоче навантаження 
вологи, г/кг сухого 

повітря

Відокремлювальна 
властивість, % (граничне 

відхилення — 1,0)
СП 100 50…100 40…250

20 99
СП 200 100…200 55…315
СП 400 200…400 40…250
СП 800 400…800 40…250
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