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Анотація (УКР) 

Газотранспортна система сучасної України налічує близько 950 надземних 
переходів магістральних трубопроводів через природні та техногенні перепони. 

Однією з нагальних проблем, яка зараз стоїть перед газотранспортною 
промисловістю України, є обстеження надземних переходів магістральних 
газопроводів на предмет можливості їх експлуатації та продовження їх ресурсу. 

В світовій практиці для обстеження надземних переходів магістральних 
газопроводів використовуються внутрішньотрубні засоби очистки і діагностики 
у вигляді поршнів. 

Проходження внутрішньотрубного поршня через повітряний перехід є 
динамічним явищем, оскільки навантаження (вага поршня) в різні моменти часу 
прикладається до різних точок повітряного переходу. Це викликає коливання 
повітряного переходу та, відповідно додаткові навантаження. 

В даній роботі для проведення розрахунку цього динамічного явища 
використано метод гармонічного аналізу. Він полягає в пошуку власних форм 
та частот коливань, розв’язку динамічної задачі для кожної власної частоти 
окремо та в подальшому алгебраїчному додаванні результатів для всіх власних 
частот, що розглядаються. В результаті розрахунку отримується функція, яка 
показує зміну напружено-деформованого стану переходу в кожній точці в 
кожний момент часу. 

Abstract (ENG) 

The gas transportation system of modern Ukraine has about 950 overhead pipelines 
through natural and man-made obstacles. 

One of the urgent problems that gas pipeline industry currently faces in Ukraine is 
inspection of gas pipeline overheads for the possibility of their further exploitation 
and extending their resource.  

In world practice overhead gas pipelines are being inspected using inner cleaning and 
diagnosis systems such as pistons. 



Movement of the piston through the air switch is a dynamic process, since the load 
(weight of the piston) at various times is applied to different points of transition. This 
causes vibrations of the overhead and additional load. 

In this paper the method of harmonic analysis is used for calculating this dynamic 
phenomenon. The main idea of this method is finding own forms and frequency 
fluctuations and dynamic problem solving for each natural frequency separately and 
subsequently algebraic summation of the results for all natural frequencies 
considered. The result is a function that describes the changes of the stress-strain state 
in pipeline at every moment of time. 

 

 

Анотация (РУС) 

Газотранспортная система современной Украины насчитывает около 950 
надземных переходов магистральных трубопроводов через естественные и 
техногенные препятствия. 

Одной из насущных проблем, которая сейчас стоит перед газотранспортной 
промышленностью Украины, является обследование надземных переходов 
магистральных газопроводов на счет возможности их эксплуатации и 
продления их ресурса. 

В мировой практике для обследования надземных переходов магистральных 
газопроводов используются внутритрубные средства очистки и диагностики в 
виде поршней. 

Прохождение внутритрубного поршня через воздушный переход является 
динамическим явлением, поскольку нагрузка (вес поршня) в различные 
моменты времени прикладывается к различным точкам воздушного перехода. 
Это вызывает колебания воздушного перехода и, соответственно 
дополнительные нагрузки. 

В данной работе для проведения расчета этого динамического явления 
использован метод гармонического анализа. Он заключается в поиске 
собственных форм и частот колебаний, решение динамической задачи для 
каждой собственной частоты отдельно и в дальнейшем алгебраическом 
сложении результатов для всех собственных частот, которые рассматриваются. 
В результате расчета получается функция, которая показывает изменение 
напряженно-деформированного состояния перехода в каждой точке в каждый 
момент времени. 
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