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Анотацiя—Розглядається актуальне питання математичного моделювання процесу деформування трубопроводiв, по яких здiйснюється транспортування
газорiдинних сумiшей з агресивними компонентами.
Реалiзовано математичну модель процесу обтiкання
деформованих перерiзiв трубопроводу з метою оцiнювання залежностi аеродинамiчних характеристик
перерiзiв вiд їх просторової конфiгурацiї.
Ключовi слова–математичне моделювання, трубопровiд, деформацiя перерiзiв, напружений стан,
аеродинамiчнi характеристики.

Вступ
Аналiзування та дослiдження технiчного стану трубопроводiв, по яких транспортуються газорiдиннi сумiшi з агресивними компонентами
є однiєю з важливих науково-технiчних проблем, вирiшення якої дозволить виявляти потенцiйно небезпечнi дiлянки. Вивчення напруженодеформованого стану дає змогу iдентифiкувати
тi зони, в яких можливим є втрата суцiльностi
матерiалу трубопроводу, i, як наслiдок, викиди
хiмiчно-агресивних речовин, що транспортуються. При цьому потрiбно враховувати комплекс
факторiв силового впливу, що дiють на трубопровiд.
Аналiз лiтератури
Дослiдженням даної проблеми займалися багато вчених [1-3], однак в їх роботах не розглядається особливостi продукту, що транспортується.
При вивченнi технiчного стану трубопроводiв,
по яких транспортуються газорiдиннi сумiшi з
агресивними компонентами варто враховувати
реальну просторову конфiгурацiю реальних трубопровiдних систем як в надземному [3], так i
в пiдземному положеннi [4], причому для надземних дiлянок можна використовувати як iнтегральний пiдхiд до оцiнювання напруженого
стану, так i вивчати окремi види силових впливiв
бiльш детально.

де 𝑠, 𝜑, 𝑟 – компоненти пов’язаної з трубопроводом криволiнiйної квазiцилiндричної системи
координат, зокрема, 𝑠 – координати вздовж вiсi,
0 ≤ 𝑠 ≤ 𝐿, 𝐿 – довжина дослiджуваного фрагменту, 𝜑 – полярний кут, 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋, 𝑟 – полярний радiус даного перерiзу 𝑅 ≤ 𝑟 ≤ 𝑅, вектори
⇀
⃗𝑟𝑙 , ⃗𝑏𝑙 , 𝑛𝑙 , ⃗𝑡𝑙 – вiдповiдно радiус-вектор точки на
поверхнi твiрної трубопроводу, ⃗𝑏𝑙 – вектор бiнор⇀
малi до цiєї лiнiї, 𝑛𝑙 – вектор нормалi до неї, ⃗𝑡𝑙 –
вектор дотичний до верхньої твiрної [5], функцiя
𝜌 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) характеризує деформацiю перерiзiв в
радiальному напрямку, з її допомогою моделюється змiна форми перерiзу (елiптичнiсть, грушевиднiсть тощо), 𝜔 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) – поворот перерiзiв по
напрямку полярного кута (кручення перерiзiв),
𝜓 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) – повздовжнi деформацiї перерiзiв (в
прийнятiй в багатьох монографiях [6,7] гiпотезi
про плоскi перерiзи 𝜓 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) ≡ 0). При вiдокремленнi ⃗𝑟𝑙 за вiдомими перемiщеннями точок поверхнi використовується апарат сплайн
– функцiй iз згладжуванням третього степеня
[8,9], згладжування проводиться з урахуванням
точностi вимiрювання координат точок поверхнi за вiдомими методиками [8]. Пiсля побудови
радiус-вектора (1) здiйснюється розрахунок компонентiв тензорiв деформацiї та напружень [6]
з використанням метричного тензора вiдповiдної
системи координат 𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑥1 = 𝑠; 𝑥2 = 𝜑; 𝑥3 = 𝑟:
𝑔𝑖𝑗 =

𝜕⃗𝑟 𝜕⃗𝑟
.
𝜕𝑥𝑖 𝜕𝑥𝑗

(2)

Визначенi компоненти тензорiв деформацiї та
напружень дозволяють видiлити зони трубопроводу, якi зазнають максимальних змiн в напруженому станi, причому дослiдження проводиться для надземних та пiдземних дiлянок трубопроводiв, причому оцiнка компонентiв тензора
напружень 𝛿𝑖𝑗 . для пiдземних дiлянок є особливо важливою, оскiльки трубопроводи, по яких
транспортуються газорiдиннi сумiшi з агресивними компонентами, як правило розташовуються на бiльшiй глибинi, нiж звичайнi магiстральнi трубопроводи, а тому на них дiє бiльше
грунтове навантаження. Для надземних дiлянок
Основний роздiл
важливим фактором силового впливу є дiя вiтроНа основi вiдомого пiдходу [3] записується
вих навантажень. Для оцiнки аеродинамiчних
радiус-вектор довiльної точки трубопроводу:
впливiв використовується пiдхiд, що базується
на використаннi розв’язку iнтегрального рiвня⃗𝑟 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) = ⃗𝑟𝑙 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) + 𝜌 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) × (cos 𝜔 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) ⃗𝑏𝑙 +
ння Фредгольма другого роду вiдносно дотичної
𝐷
⇀
+ sin 𝜔 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) 𝑛 𝑙 + 𝜓 (𝑠, 𝜑, 𝑟, 𝑡) ⃗𝑡𝑙 − 𝑛
⃗ 𝑙 , (1) до поверхнi перерiзу трубопроводу компоненти
2
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швидкостi вiтрового потоку [10] 𝑉𝜃 :
1
𝑉𝜃 (𝜃0 ) =
𝜋

2𝜋
∫︁

𝜕𝜙
(𝜃 ) ,
𝑉𝜃 (𝜃) 𝐾 (𝜃, 𝜃0 ) 𝑑𝜃 +
𝜕𝜃 0

- коефiцiєнт пiдiймальної сили:
2𝜋
∫︁

𝐶𝑦 =

(3)

𝐶𝑝 (𝜃) 𝑥′ (𝜃) 𝑑𝜃;

(9)

0

0
𝜕𝜙
,𝜙
𝜕𝜃

𝑉𝜃 =
– потенцiал потоку [6], 𝐾 (𝜃, 𝜃0 ) – ядро
iнтегрального оператора:
(𝑦 (𝜃) − 𝑦 (𝜃0 )) 𝑥′ (𝜃0 ) − [𝑥 (𝜃) − 𝑥 (𝜃0 )] 𝑦 ′ (𝜃0 )
[︁
[︁
, (4)
𝐾 (𝜃, 𝜃0 ) =
𝑥 (𝜃) − 𝑥 (𝜃0 ) ]2 + 𝑦 (𝜃) − 𝑦 (𝜃0 ) ]2

де 𝑥 (𝜃) , 𝑦 (𝜃) , 𝑥 (𝜃0 ) , 𝑦 (𝜃0 ) – координати точок перерiзу в контрольнiй𝜃0 та в кожнiй з точок𝜃 на
поверхнi профiлю (рис.1).

- коефiцiєнт iндуктивного опору:
2𝜋
∫︁

𝐶𝑝 (𝜃) 𝑦 (𝜃) 𝑑𝜃;

𝐶𝑥 =

(10)

0

- коефiцiєнт моменту вiдносно передньої кромки профiлю (точки розгалуження потоку):
2𝜋
∫︁

𝐶𝑚 =
0

𝐶𝑝 (𝜃) 𝑥 (𝜃) 𝑥′ (𝜃) 𝑑𝜃 +

2𝜋
∫︁

𝐶𝑝 (𝜃) 𝑦 (𝜃) 𝑦 ′ (𝜃) 𝑑𝜃. (11)

0

Напрямком подальших дослiджень може бути
моделювання течiї в трубопроводi, що транспортує газорiдиннi сумiшi з агресивними компонентами з урахуванням наявностi зон iз втратою
герметичностi та виявлення поширення шкiдливих речовин в зонi, що оточує трубопровiд при
його розгерметизацiї.
Рис. 1. Геометрiя профiлю трубопроводу з певною елiптичнiстю

Очевидно, вимагає особливого дослiдження
випадок 𝜃 = 𝜃0 – в такому випадку до (4) застосовується правило Лопiталя, пiсля чого
𝐾 (𝜃, 𝜃0 ) =

Величина

1 𝑦(𝜃0 )′′ 𝑥′ (𝜃0 ) − 𝑥′′ (𝜃0 ) 𝑦 ′ (𝜃0 )
.
2
𝑥′ (𝜃0 )2 + 𝑦 ′ (𝜃0 )2
𝜕𝜙
𝜕𝜃

(5)

(𝜃0 ) визначається за формулою:

𝜕𝜙
= 𝑉∞ (𝑥 (𝜃0 ) cos 𝛼 + 𝑦 (𝜃0 ) sin 𝛼) ,
𝜕𝜃0

(6)

де 𝑉∞ – швидкiсть незбуреного потоку на достатнiй вiдстанi вiд дослiджуваного перерiзу; 𝛼 –
кут атаки профiлю – кут мiж напрямком вiтрового потоку та горизонтальною лiнiєю перпендикулярною до осi трубопроводу. Розв’язок рiвняння (3) проводиться в допущеннi про виконання
постулату Чаплигiна-Жуковського про скiнчене значення швидкостi на лiнiї сходу потоку з
профiлю з використанням чисельних методiв [9]
шляхом переходу вiд iнтегрального рiвняння (3)
до системи лiнiйних алгебраїчних рiвнянь вiдносно 𝑈𝜃 (𝜃𝑖 ) 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 . При цьому приймається,
що 𝑉∞ = 1 – тобто всi швидкостi масштабуються
по швидкостi потоку, що набiгає. Визначення
розподiлу компонент 𝑉𝜃 (𝜃) є достатнiм для оцiнки всiх аеродинамiчних характеристик профiлю,
оскiльки ортогональна до 𝑉𝜃 компонента швидкостi 𝑉 дорiвнює нулю через умову непротiкання
рiдини або газу через поверхню профiлю трубопроводу. Пiсля знаходження 𝑉𝜃 (𝜃) обчислюється фiзична компонента швидкостi:
𝑈𝜃 = √︁

𝑉𝜃 (𝜃)

,

(7)

𝑥′ (𝜃0 )2 + 𝑦 ′ (𝜃0 )2

пiсля чого встановлюються наступнi аеродинамiчнi характеристики профiлю:
- коефiцiєнт тиску:
𝐶𝑝 (𝜃) = 1 − 𝑈𝜃 2 ;

(8)

Висновки
У роботi розглянуто питання математичного
моделювання процесу деформування трубопроводiв, по яких здiйснюється транспортування газорiдинних сумiшей з агресивними компонентами. Побудовано моделi процесу деформування
трубопроводу за вiдомими перемiщеннями певної множини точок поверхнi. При побудовi моделi процесу деформування не використовується
iнформацiя про характер, тривалiсть зусиль та
навантажень, що дiють на трубопровiд. Побудовано закон руху трубопроводу з урахуванням
деформацiї перерiзiв в трьох напрямках. Реалiзовано математичну модель процесу обтiкання
деформованих перерiзiв трубопроводу з метою
оцiнки залежностi аеродинамiчних характеристик перерiзiв вiд їх просторової конфiгурацiї,
при цьому використовується апарат iнтегральних рiвнянь Фредгольма II роду.
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