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Abstract 
        The flow field between two blades was analyzed numerically by solving the steady, two 
dimensional and incompressible (time-mass averaged Navier- Stokes equations). The (κ-ε) 
turbulent model was used to simulate the condition of the momentum equation and to obtain 
the eddy viscosity. The SIMPLE algorithm is used to satisfy velocity-pressure coupling 
method and to satisfy the conservation of mass. A computer code was constructed in this 
work using FORTRAN 90 language to simulate the flow. The numerical results were 
compared with experimental results of other researcher for flow through the cascade of axial 
compressor, and were found to be in a good agreement.  Three different airfoils common, 
used for axial flow compressors blades, were investigated in the present study. The study 
shows that stall happens. At incidence angles (-80 to 70) for NACA 65(12)10 and (-90 to 30) 
for NACA 65(18)10 and (-70 to 90) for NACA 65(8)10. The result also show that stall 
happens when the total pressure loss is greater than 0.06 for NACA 65(8)10 when stagger 
angle is greater than 450 stall happens for total pressure loss less 0.06 as the outlet flow angle 
decreases. However, the quasi-three dimensional, steady, incompressible, turbulent, adiabatic 
and single-phase fluid flow inside the blade-to-blade passage of an axial flow compressor 
stator was also studied and the study shows that Stall was seen to take place at blade tips 
during starting. 
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   في ضاغطة محورية ذات مرحلة واحدةاالنهواءالتنبأ بحدوث ظاهرة 

    الخالصة 
لة تمتوسط الك (تم تحليل حقل الجريان عدديا بين ريشتي ضاغطة محورية وذلك بحل معادالت الجريان                    

تـم  لقـد     ) k-ε(نموذج االضـطراب    . ثنائية االبعاد والالانضغاطية للحالة المستقرة    ) و الزمن لنافير ستوك   
الخوارزميـة  . استخدامه الكمال الحسابات المطلوبة في معادلة الزخم وللحصول علـى اللزوجـة الدواميـة             

(SIMPLE)             تلة  استخدمت لتحقيق االزدواج المطلوب بين معادلة السرعة والضغط وكذلك لتحقيق حفظ الك .
النتـائج العدديـة   .  لنمذجة الجريان) FORTRAN 90(ُأنشئ برنامج حاسوبي في هذا العمل باستخدام لغة 

قورنت مع نتائج عملية لباحث أخر لجريان المائع داخل ممر ريش الضاغطة المحورية ووجد تقـارب جيـد                  
. لمستخدمة لريش الضاغطة المحورية  في هذه الدراسة تم اختبار ثالثة انواع من المقاطع المعروفة و ا           .بالنتائج

 لـ )70 الى80- ( التلقائي عند زوايا حدوث خارج المدى االنهواءالدراسة بينت حدوث ظاهرة 
 NACA 65(12)10 30 الى 90-(و ( لـNACA 65(18)10 و )-لـ ) 90 الى 70NACA 65(8)10 .

 ثابت خسارة الضغط الكلـي اكبـر مـن           التلقائي تحدث عندما يكون    االنهواءوكذلك بينت النتائج ان ظاهرة      
 التلقـائي يحـدث   االنهواء) 450( و عند زاوية انحناء اكبر منNACA 65(8)10)(لكن بالنسبة لـ ).0.06(

تم كذلك  . و ذلك عند حدوث نقصان في زاوية خروج الهواء        ) 0.06(عند ثابت خسارة الضغط الكلي اقل من        
  و  الالانـضغاطي   و المـستقر ) قاطع منفـصلة ثنائيـة األبعـاد      بشكل م (دراسة جريان المائع ثالثي االبعاد      

و بينـت الدراسـة أن   . خالي من الصدمة داخل ممر ريش الضاغطة المحوريـة ال  و االدياباتي  و المضطرب
  . التشغيل الريشة في بدايةطرف يحدث عند االنهواء
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