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СТВОРЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ  

ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ РОТОРА  

ДЕТАНДЕР-КОМПРЕСОРА 

 

Одним з основних вихідних параметрів при розробці конструкції 

детандер-компресорного агрегату є величина критичних швидкостей обертання 

ротору та власних частот. Тому у роботі було використане параметричне 

моделювання, що дозволяє варіантні розрахунки власних частот та критичних 

швидкостей. 

У роботі аналізуються ряд власних частот та критичних швидкостей для 

балочно-масової розрахункової моделі з урахуванням отриманих моментів 

інерції об‘ємної моделі 

В отриманих розрахунках критичних швидкостей пружних валів 

враховуються сили інерції та гіроскопічні моменти дисків, що мають значні 

поперечні розміри та масу. 

У критичному режимі прямолінійне положення валу перестає бути сталим 

і вал займає нове (криволінійне) положення сталості. Цей факт призводить до 

того, що вал, який обертається вздовж осі, починає здійснювати прецесійне 

обертання. Таким чином, у русі валу беруть участь два види обертання. 

 

 
Рис. 1 – Розрахункова блок схема 
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Рис. 2 – Діаграма Campbell детандер-компресорного агрегату. 

 

Є аналогічний випадок у літературі. Там розглядається плоска задача і для 

неї були знайдені критичні швидкості та криві прецесійного прогину. 

 

 
Рис. 3 – Розрахунок критичних швидкостей 
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