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Наведено оригінальне схемне рішення гнучкого інструменту для очищення зовнішньої поверхні трубогону у 
фонтанних системах. Визначено особливості робочого процесу обробки та характеристики її ефективності. 
Встановлені особливості коливальних режимів гнучкого інструменту як системи із розподіленими інерційними 
параметрами. 
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Приведено оригинальное схемное решение гибкого инструмента для очистки внешней поверхности трубо-
проводов фонтанных систем. Определены особенности рабочего процесса обработки и характеристики ее эф-
фективности. Установлены особенности колебательных режимов гибкого инструмента как системы с распреде-
ленными параметрами. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На даний час широ-

ко використовуються декоративні фонтанні систе-
ми. Вони включають розгалужену систему трубо-
проводів із вставленими на них соплами для форму-
вання струменів води. Експлуатація таких систем 
потребує періодичного очищення. Для механізації та 
автоматизації процесів очищення необхідні спеціа-
льні пристрої із відповідним інструментом. Тому 
розробка та дослідження прогресивних інструментів 
для очищення трубопроводів фонтанних систем є 
актуальною науково-технічною проблемою [1]. 

Трубопроводи фонтанних систем знаходяться у 
важкодоступних місцях, мають складну конфігура-
цію, перехідні та фланцеві елементи. Тому поверх-
ня, яка підлягає очищенню є складною, має різно-
манітні виступи. Трубопроводи фонтанних систем 
виготовляються, як правило, із корозійностійких 
сталей, що мають низку твердість. Забруднення на 
поверхні трубопроводів складаються із осаду твер-
дих сольових сполук та можуть включати різні види 
забруднень. Тому для очищення трубопроводів фон-
танних систем не застосовують інструменти розмір-
ної обробки. Для очищення застосовуються інстру-
менти декоративної обробки у вигляді щіток, а та-
кож гідро струменеві системи очищення. Складна 

конфігурація оброблюваних поверхонь утруднює 
процес обробки. Виникає необхідність в складних 
просторових переміщеннях інструменту. Проблема 
в загальному вигляді полягає у створенні ефектив-
ного інструменту для очищення складних поверхонь 
трубопроводів від твердих сольових і інших забруд-
нень. 

Створення ефективного інструменту для очи-
щення трубопроводів фонтанних систем пов’язано із 
важливими науковими і практичними завданнями 
підвищення енергозбереження міського господарст-
ва. Механізація та автоматизація процесів очищення 
є важливим напрямом розвитку фонтанних систем. 
Розробка інструменту забезпечує підвищення еколо-
гічності фонтанів і прилеглого середовища. 

У зв’язку із цим метою роботи є розробка ефек-
тивного гідроструменевого інструменту комбінова-
ної дії із гнучкими механічними оброблювальними 
елементами.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
дачами досліджень є розробка схемного рішення ін-
струменту, оцінка загальної енергетичної ефектив-
ності процесу обробки та визначення особливостей 
динамічних процесів руху гнучкого інструменту. 
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Слід зазначити, що в останніх дослідженнях і 
публікаціях [1, 2] наведено ряд схемних і конструк-
тивних рішень інструменту для гідроструменевого 
очищення поверхонь. Їх недоліком є низька ефекти-
вність очищення. Процес очищення потребує знач-
них витрат енергії. Очищення складних поверхонь 
потребує спеціальних механізмів для переміщення 
інструменту [3, 4]. Розробка гідроструменевих ін-
струментів комбінованих із гнучкими оброблюваль-
ними елементами, яким присвячена дана стаття в лі-
тературних джерелах не виявлено. 

Суттєвого підвищення ефективності очищення 
зовнішніх поверхонь трубопроводів можна досягти, 
застосувавши інструменти комбінованої дії, що по-
єднує гідроструменеву систему із набором гнучких 
елементів, які здійснюють механічну дію на забруд-
нену поверхню.  

Особливості процесу обробки комбінованим ін-
струментом. Для очищення складних поверхонь за-
стосовуються інструменти комбінованої дії. Вони є 
гідроструменевою системою, встановленою на по-
воротному шпинделі 1 (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Схема інструменту комбінованої дії для 
очищення складних поверхонь: а – інструмент із чо-
тирма гнучкими елементами; б – інструмент, що 
об’єднує гідроструменеву та механічну обробку 

 
Інструмент обертається за рахунок реактивної дії 

струменів робочого середовища (води, миючих роз-
чинів), які витікають із соплових пристроїв 2, вста-
новлених в обертовому барабані 3. 

Обробка поверхонь 5 здійснюється гнучким ін-
струментом у вигляді масивних гнучких ниток 4 
встановлених по периферії барабана 2. 

Перспективним є комбінована дія струменів ро-
бочого середовища та механічні дії гнучкого ін-
струменту як це реалізовано в пристрої (рис. 1,б). 

Продуктивність обробки визначається енергією 
яка витрачається на взаємодію окремого гнучкого 
інструменту із оброблюваною поверхнею 5. Харак-
терною оброблюваною поверхнею є циліндрична 
поверхня (труба), з якою взаємодіє гнучкий інстру-
мент. Взаємодія гнучкого інструменту з трубою має 
три характерні фази (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Характерні фази взаємодії гнучкого 
інструменту з криволінійною поверхнею 

 
Перша фаза взаємодії (рис. 2,а) характеризується 

торканням інструменту до криволінійної поверхні. 
При цьому сила взаємодії інструмента з поверхнею 
є нульовою (F=0). 

Друга фаза взаємодії інструмента з поверхнею 
(рис. 2,б) характеризується приляганням інструменту 
до оброблюваної поверхні з виникненням сил норма-
льної взаємодії Р. При невеликих зміщеннях точки 
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закріплення інструменту з положення А0 до А1 натяг в 
інструменті є незначним, а відповідно сила дотичної 
взаємодії інструменту і оброблюваної поверхні Fm є 
малою. На даній фазі взаємодії формується геометри-
чний контакт інструмента і оброблюваної поверхні, 
але процес обробки є малоінтенсивним. 

Основний процес обробки має місце на третій фа-
зі взаємодії. (рис. 2,в). На даній фазі забезпечено 
щільне прилягання інструменту до поверхні внаслі-
док дії динамічного контактного навантаження з боку 
інструменту на деталь. Поворот барабана призводить 
до натягу гнучкого інструменту. Сила дотичної взає-
модії інструменту і деталі F, значно переважає відце-
нтрові сили. Тому викривлення інструменту між точ-
ками D і K є незначними. Швидкість відносного пе-
реміщення інструменту і оброблюваної поверхні V 
буде близькою до окружної швидкості периферії ба-
рабана. По завершенню фази обробки гнучкий ін-
струмент виходить з контакту з оброблюваною пове-
рхнею в точці К і рухається під дією сил інерції набу-
ваючи положення близького до радіального. 

Енергетичні аспекти обробки поверхонь гнучким 
інструментом. Для оцінки енергетичної ефективнос-
ті процесу обробки виконано наближений аналіз 
енергетичного балансу системи. 

Механічна енергія окремої нитки гнучкого ін-
струменту на першій фазі взаємодії (рис. 2,а) відпо-
відає кінетичній енергії при обертовому русі гнуч-
кого інструменту і складає 

drrE
B

A

R

R
∫ Ω= 2

0 )(
2

1 ρ , (1) 

де RA, RB – радіус барабана та радіус кінцевої ча-
стини інструменту відповідно; Ω - кутова швидкість 
обертання барабана; ρ - погонна маса гнучкого ін-
струменту; r – поточне значення радіуса гнучкого 
інструменту. 

Виконавши інтегрування в залежності (1) знай-
демо кінетичну енергію інструменту на початку йо-
го взаємодії з оброблюваною поверхнею 

)(
6

332
0 AB RRE −Ω= ρ

. (2) 

Кінетична енергія гнучкого інструменту в кінці 
третьої фази взаємодії (рис. 2,в) визначена у вигляді 

2

2

1
mVEk = , (3) 

де m – загальна маса гнучкого інструменту; 
V – окружна швидкість периферії барабана, що 

співпадає із швидкістю руху кожної з точок гнучко-
го інструменту. 

Загальні параметри гнучкого інструменту визна-
чаються формулами 

)RR(m AB −= ρ , ARV Ω= .  (4) 

Підставивши параметри (4) у формулу (3), одер-
жимо значення кінетичної енергії інструменту в кі-
нці третьої фази його взаємодії з оброблюваною по-
верхнею у вигляді 

22
AABk R)RR(

2

1
E Ωρ −= . (5) 

Різниця кінетичних енергій (2) і (5) визначає ро-
боту сил різання при взаємодії гнучкого інструменту 
з оброблюваною поверхнею. Остаточно   

[ ]3
A

2
AB

3
B

2

k0 R2RR3R
6

EEA +−=−= Ωρ
.               (6) 

Робота сил різання є енергетичною характерис-
тикою процесу обробки. 

Вираз в дужках формули (6) залежить від кубу 
геометричних розмірів гнучкого інструменту. Тому 
для підвищення енергетичних характеристик проце-
су обробки доцільно збільшувати розміри інструме-
нту. Підвищення частоти обертання барабана є 
менш ефективним засобом підвищення ефективнос-
ті тому, що ефективність залежить від квадрату час-
тоти обертання. 

Робота сил різання дає оцінку середньої сили рі-
зання у вигляді  

S

E
F P= , (7) 

де S  - довжина гнучкого інструменту яка контактує 
із оброблюваною поверхнею. Можна прийняти 

DK)RR(S AB −−= , (8) 

де геометричний параметр DK визначено згідно 
рис. 2,в. 

Формули (7) і (8) дають середню оцінку сили рі-
зання, яка діє по дотичній до оброблюваної поверхні. 
Динамічні процеси руху гнучкого інструменту. 

Гнучкий інструмент є слабко демпфованою динамі-
чною системою. При його обертанні виникають ін-
тенсивні коливання (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Розрахункова схема власних попере-
чних коливань гнучкого інструменту як масивної 
нитки, підвішеної за один кінець (а) та перші  
основні форми коливань інструменту (б) 
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У процесі досліджень здійснено аналіз власних 
коливальних процесів інструменту, що виникають 
при обертанні барабана. Динамічні процеси в ін-
струменті відповідають коливання масивної нитки 
довжиною L, підвішеної за один кінець в точці А. 

Гнучкий інструмент як масивна нитка знахо-
диться в полі дії відцентрових сил інерції. На елеме-
нтарну ділянку інструменту довжиною dL  діє від-
центрова сила 

rdLdF 2
I Ωρ ⋅= , 

де r  - радіус розташування елемента dL  інстру-
менту  відносно вісі, Ω  - кутова швидкість обер-
тання. Елементарна відцентрова сила визначена че-
рез прискорення поворотного руху 

( ) rra 2Ω= . 

Звичайно радіус барабана перевищує довжину 
інструменту. Тому в першому наближенні можна 
прийняти поле відцентрових прискорень, які діють 
на нитку постійним, тобто вважати 

constR)r(a c
2 =≈ Ω , 

де cR  - деяке середнє значення радіусу гнучкого 

інструменту. 
Поперечні переміщення точок масивної гнучкої 

нитки (інструменту) в динаміці описуються дифере-
нціальним рівнянням в частинних похідних, яке має 
вигляд [5]:  
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де y – переміщення інструменту в точці з коор-

динатою х; c
2RΩ  - середнє відцентрове прискорен-

ня яке діє на інструмент; t – час; ρ  – маса одиниці 

довжини інструменту. 
Частинний розв’язок рівняння (9) знаходиться у 

вигляді:  
y = ϕ(x) • ejωt,  (10) 

де ϕ(х) – деяка невідома функція координати х; 
ω – постійна величина (частота); 

1j −=  – уявна одиниця. 

Для знаходження функції ϕ(x) підставимо (10) у 
(9) і одержимо звичайне нелінійне диференціальне 
рівняння другого порядку: 
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.  (11) 

Це диференціальне рівняння шляхом перетво-
рень приводиться до рівняння Бесселя і, відповідно, 
має розв’язок у вигляді лінійної комбінації функцій 
Бесселя. Остаточно розв’язок рівняння (11) має ви-
гляд: 
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де с1 та с2 – довільні константи інтегрування; 0J  

та 0Y  - функції Бесселя першого і другого роду ну-

льового порядку. 

Враховуючи, що розв’язок (12) повинен мати кі-
нечне значення при х = 0, одержимо значення конс-
танти с2 = 0. При цьому переміщення кожної точки 
інструменту буде визначено нескінченною сумою 
розв’язків виду: 
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де ω – частота коливань яка залежить від пара-
метрів задачі. 

В точці закріплення х = L маємо y = 0. Тому ве-

личина 
c

2R

L
2

Ω
ω = αр повинна бути коренем фун-

кції Бесселя першого роду нульового порядку, тобто 
коренем рівняння  

J0(α) = 0. (14) 
Функція Бесселя має нескінченне число коренів. 

Відповідно маємо нескінченний ряд частот ωr. 
Нехай αр – один із коренів рівняння J0(α) = 0. 

Тоді частота ωr дорівнює: 

p
c

2

r L

R

2

1 αΩω = .  (15) 

Оскільки коренів нескінченна кількість, то дана 
залежність визначає нескінченне число частот і від-
повідно форм коливань інструменту. 

Перші (основні) форми коливань інструменту 
наведені на рис. 4. Вони нормовані відносно загаль-
ної довжини інструменту. 

 
Рисунок 4 – Перші форми коливань гнучкого  

інструменту 
 
Перша форма (Ф1) характеризується плавним 

викривленням осі інструменту, яке нагадує прогин 
балки. Друга форма (Ф2) включає вузлову точку, 
розташовану на відстані 0,19 довжини інструменту 
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від його нижнього краю. Третя форма Ф3 має дві, а 
четверта Ф4 – три вузлові точки. Із підвищенням 
номера форми інтенсифікуються рухи перетинів ін-
струменту в околі його нижнього краю. Фактично 
коливання по всіх високочастотних формах зосере-
джуються в безпосередній близькості від нижнього 
краю інструменту. 

ВИСНОВКИ. 1. Для ефективного процесу очи-
щення трубопроводів фонтанних систем доцільно 
застосувати комбінований гідроструменевий ін-
струмент, що має обертовий барабан із розташова-
ному на ньому сопловими пристроями та гнучкі об-
роблювальні елементи, встановлені по периферії ба-
рабану. 

2. Ефективність обробки залежить від геометри-
чних розмірів інструменту та кутової швидкості 
обертання. При цьому ефективність пропорційна 
квадрату кутової швидкості та кубу максимального 
розміру інструменту. Тому для підвищення ефекти-
вності необхідно, в першу чергу, збільшувати розмір 
інструменту. 

3. Із результатів математичного моделювання 
випливає, що в гнучкому інструменті наявні інтен-
сивні власні коливання. Найбільш інтенсивними во-
ни є на кінцях гнучкого інструменту. Частоти влас-
них коливань інструменту кратні кореням функції 
Бесселя 1-го роду нульового порядку. 
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