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МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГЕНЕРАТОРА КОЛИВАНЬ 

 

У статті представлена математична модель для розрахунку дії затопленого 

струменя робочої рідини на обсадну колону за допомогою оболонки SolidWorks. Встановлена 

закономірність розподілу швидкості та тиску на виході затопленого струменя зі щілин 

резонатора. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРА КОЛЕБАНИЙ 

 

В статье представлена математическая модель для расчета затопленной струи 

рабочей жидкости на обсадную колонну с помощью оболочки SolidWorks. Установлено 

закономерности распределения скорости и давления на выходе затопленной струи из щелей 

резонатора. 

 

MODELING OF HYDRODYNAMIC PROCESSES OF OSCILLATOR FUNCTIONING 

 

 Mathematical model for calculation the impact of the submerged jet of fluid on the boring 

casing using SolidWorks software shell is presented. The pattern of velocity and pressure distribution 

of submerged jet at the outlet of resonator slots is established. 

 

Вступ. Одним з перспективних напрямків очищення колектора нафтової свердловини 

від відкладень є дія на колектор імпульсними пристроями з можливістю досягнення 

резонансних режимів коливань. Для цього, до складу імпульсного пристрою входить 

резонатор, для підвищення амплітуди коливань тиску. 

Завдання та мета дослідження. Дослідити процес дії затопленого струменя робочої 

рідини при виході з резонатора на обсадну колону. 

В даній статті розглядається генератор коливань [1], який містить три основних 

елементи: клапанний гармонізатор, хвилевід та резонатор. Предметом дослідження являється 

резонатор, конструктивна схема якого представлена на рис.1. 

За принципом дії генератора маємо, що робоча рідина пульсуючим потоком надходить 

до резонатора, підтискає золотник, відкриваючи бокові щілини та діє на обсадну колону.  

Швидкість струменя визначається за формулою [2], м/с: 

gH2  ,  

де   - коефіцієнт витрати швидкості, який залежить від форми щілини, в.о.; 81.9g  - 

прискорення вільного падіння, м/с2; H  - повний напір, м.  

На рис. 2 зображена розрахункова схема для визначення сили тиску струменя рідини 

на обсадну колону. 
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Рисунок 1 – Конструктивна схема резонатора:         Рисунок 2 – Схема визначення сили тиску 

 1 – золотник обтікаючої форми, 2 – корпус,             струменя рідини на перешкоду 

3 – пакет пружних елементів, 4 – обсадна колона.  

 

Сила тиску струменя на обсадну колону визначається за формулою [2], Н: 

gHP оx 2 , 

де     - коефіцієнт витрати щілини, в.о;   - коефіцієнт стиснення струменя, в.о.; о  - 

площа щілини, м2;   - густина робочої рідини, кг/м3; 

Дане рівняння справедливе лише для початкової ділянки струменя. При віддалені від 

щілини, сила струменя зменшується, та вона є визначальною при застосуванні струменя для 

очищення НКТ від відкладень.  

Для дослідження гідродинамчних процесів використовується оболочка SolidWorks, яка 

за допомогою методу скінченних елементів створює розрахункову сітку, а за рівняннями Нав’є 

Стокса дозволяє отримати розподіл шидкості та тиску по всій довжині пристрою. 

При моделюванні, розгядалось три типи щілин резонатора: прямокутна, квадратна та 

кругла в перерізі, рис.3.  

 
Рисунок 3 – Типи щілин резонатора: 1 – прямокутна, 2 – квадратна, 3- кругла в 

перерізі. 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                      10 

Результати дослідження. Вхідні дані для розрахунку: швидкість робочої рідини на 

вході становить 6 л/с, тиск на виході з резонатора  25 МПа, температура на стінках резонатора 

30 0С, робоча рідина – нафта з густиною 800 кг/м3. 

 

 

 
а)        б) 

 

Рисунок 4 – Комп’ютерна модель: а) сітки за МСК; б) руху робочої рідини 

затопленого струменя в SolidWorks 

 

В результаті моделювання отримано розподіл швидкості по довжині резонатора для 

трьох типів щілин, табл.1.  

Таблиця 1 – Розподіл швидкості по довжині резонатора 

 

Координати Швидкість по довжині розподілу струменя, м/с 

х, м у, м 
Для прямокутного 

перерізу 

Для 

квадратного 

перерізу 

Для круглого 

перерізу 

-0.011 0.041 5.109 5,109 5, 109 

0.005 0.044 10.073 10,051 10,011 

0.011 0.045 23.163 22,458 20, 154 

0.022 0.049 91.299 87,451 71,217 

0.025 0.049 105.981 91,354 87.351 

0.030 0.051 77.037 70,548 61, 214 

0.037 0.059 42.962 37,517 30, 578 

0.058 0.073 35.155 30,159 22, 659 

0.085 0.08 30.534 27,021 18, 254 

0.109 0.082 20.196 18,213 14,125 

 

З отриманих даних слідує, що максимальну силу тиску струменя на обсадну колону 

можна отримати при прямокутній щілині, де швидкість на вильоті становить 105.9 м/с, і 

відповідно сила тиску до 34 кН. 

 

Висновки. При аналізі процесів гідродинаміки, що відбуваються на виході з 

резонатора, встановлена максимальна сила тиску струменя на обсадну колону в залежності від 

форми щілин, що дозволяє удосконалити конструктивні параметри резонатора вцілому для 

досягнення максимальної дії струменя робочої рідини на обсадну колону. 
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