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(57) Пристрій для санації підземного металевого 
трубопроводу, що містить трубопровід для транс-
портування облицювальної речовини, який приєд-
наний до обертового органа, який відрізняється 
тим, що в нього введено механізм для очистки 

внутрішньої поверхні металевого трубопроводу з 
щітками на кінцях та отворами, які розташовані 
біля щіток, вертлюг, який з’єднує трубопровід для 
транспортування в’яжучої полімерної речовини та 
механізм для очистки металевого трубопроводу, 
вертлюг, який з’єднує обертовий орган з тангенці-
альними отворами в ньому, трубопровід для тран-
спортування в’яжучої полімерної речовини та ме-
ханізм для очистки металевого трубопроводу, 
окрім того, в пристрій введено механізм для шлі-
фування внутрішньої поверхні реконструйованого 
трубопроводу, який з’єднаний з обертовим орга-
ном. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до області рено-
вації трубопроводів безтраншейними методами i 
може бути використана для ремонту, реконструкції 
аварійних трубопроводів, нанесення на внутрішню 
поверхню труби облицювальної речовини (захис-
них покриттів, наприклад: модифікованих епоксид-
них смол, поліуретанових лаків, полімерних речо-
вин i т. д.). Такі зміни у конструкції трубопроводу 
мають на меті відновлення технічних показників 
старих трубопроводів, захист від корозії, отриман-
ня імунітету до агресивних середовищ та струмів 
самоіндукції. 

Відомий пристрій для здійснення облицювання 
внутрішньої поверхні труби [Авторське свідоцтво 
СРСР №673802, М.кл. F16L58/02, опубліковано 
15.07.79. Бюлетень №26] складається з розпилю-
ючого пристрою, полімерного рукава (панчоха), 
пневмоприводу, герметизуючих муфт, шлангу та 
форсунок. 

Недоліком цього пристрою є вузькі функціона-
льні можливості, так як не передбачено поперед-
ню очистку санованого трубопроводу. 

За прототип обрано пристрій для облицюван-
ня внутрішньої поверхні труби [Патент США 
№3960644, Н. кл. 156-180, опубліковано 1975], що 
містить: повздовжню направляючу, велику кіль-
кість радіально розташованих роликів встановле-
них на направляючій, за роликами розташований 
розпилюючий пристрій (в подальшому зветься 
обертовий орган), який з’єднаний зі шлангом для 

подачі облицювальної речовини (в подальшому 
зветься трубопровід для транспортування обли-
цювальної речовини), на розпилюючому пристрої 
встановлений привід для обертання розпилюючо-
го пристрою, за розпилюючим пристроєм розта-
шоване кільце та велика кількість притискних ро-
ликів для притискання речовини до внутрішньої 
поверхні труби. 

Недоліком цього пристрою є вузькі функціона-
льні можливості, так як не передбачено поперед-
ню очистку санованого трубопроводу. 

В основу корисної моделі покладено задачу 
створення пристрою для санації підземного мета-
левого трубопроводу, який за рахунок введення в 
нього нових елементів та зв’язків дає можливість 
експлуатувати реконструювавши в минулому ава-
рійний чи пошкоджений корозією трубопровід, за-
безпечити його стійкість до корозії, агресивних 
середовищ та струмів самоіндукції, відновити тех-
нічні показники старого трубопроводу, що сприяє 
енергозбереженню, збереженню екології навко-
лишнього середовища та безпечній експлуатації 
трубопроводу. 

Поставлена задача досягається за рахунок 
введення у корисну модель: трубопроводу для 
транспортування облицювальної речовини, двох 
вертлюгів, механізму очистки внутрішньої поверхні 
металевої труби, обертового органу з тангенціаль-
ними отворами, механізму шліфування внутріш-
ньої поверхні реконструйованого трубопроводу. 
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На Фіг.1 представлена загальна схема запро-
понованої конструкції пристрою санації підземного 
сталевого трубопроводу. 

На Фіг.2 - розріз у місці, де розташовано обер-
товий орган з тангенціальними отворами. 

Пристрій містить: трубопровід для транспорту-
вання облицювальної речовини 1, який з’єднаний 
вертлюгом 2 з механізмом очистки внутрішньої 
поверхні металевого трубопроводу 3 з щітками 4 
на кінцях та отворами 5, що розташовані біля щі-
ток 4, обертовий орган 6 з тангенціальними отво-
рами 7, який з’єднаний вертлюгом 8 з механізмом 
очистки внутрішньої поверхні металевого трубоп-
роводу 3 та трубопроводом для транспортування 
облицювальної речовини 1, механізм для шліфу-
вання внутрішньої поверхні реконструйованого 
трубопроводу 9, який з’єднаний з обертовим орга-
ном 6. 

Для розуміння роботи пристрою введемо такі 
позиції: 10 - металевий трубопровід; 11 - полімер-
ний шар; 12 - відкладення на внутрішній поверхні 
сталевої труби, які виникли внаслідок експлуатації 
металевої труби. 

Пристрій працює наступним чином: 
Згідно ДБН України В.2.5-20-2001 „Газопоста-

чання", стор.196 внутрішню порожнину металевого 
трубопроводу необхідно очистити шляхом протя-
гування „їжака" та продувки повітрям. У запропо-
нованому пристрої функцію „їжака" виконує очи-
щувач 3, який знімає внутрішні відкладення 12, які 
виникли у процесі експлуатації металевого трубо-
проводу. Очищувач 3 містить у coбi: щітки 4, що 
закріплені на кінцях та отвори 5 для відведення 
надлишку облицювальної речовини (в’яжучої по-
лімерної речовини). Запропонований пристрій об-
волікає сталевий трубопровід 10 облицювальною 
речовиною (в’яжуча полімерна затвердіваюча ре-
човина). Через трубопровід для транспортування 
облицювальної речовини 1 в обертовий орган 6 
подається рідка облицювальна речовина, яка по-
тім під тиском подається у внутрішню порожнину 
металевого трубопроводу 10. Надлишок у метале-
вому трубопроводі 10 облицювальної речовини 
видаляється через отвори 5. Для того щоб обер-

товий орган 6 здійснював обертовий рух у ньому є 
тангенціальні отвори 7. Речовина у рідкому агре-
гатному стані подається під великим тиском, тому 
вона має велику кінетичну енергію, яка передаєть-
ся обертовому органу 6. Рух пристрою здійснюєть-
ся за рахунок реактивної складової, яка виникає 
під час обертового руху, що здійснює обертовий 
орган 6 та випускання рідкої облицювальної речо-
вини з тангенціальних отворів 7. З метою забезпе-
чення обертового руху обертового органу 6 та не-
рухомості трубопроводу 1 передбачено два 
вертлюги - 2, 8. Механізм шліфування 9 здійснює 
шліфування внутрішньої поверхні труби та забез-
печує гладкість полімерного шару 11. Внутрішня 
поверхня санованого трубопроводу стає гладень-
кою та має якості не гірше нової труби. Зменшення 
діаметру труби компенсується зменшенням шорс-
ткості внутрішньої поверхні труби завдяки власти-
востям полімерних матеріалів, тобто завдяки зме-
ншенню гідравлічних втрат. 

У результаті всередині санованого підземного 
сталевого трубопроводу утворюється полімерний 
трубопровід з заданою товщиною стінки та зада-
ним внутрішнім діаметром трубопроводу. Для 
створення реконструйованого трубопроводу, який 
би відповідав усім експлуатаційним вимогам попе-
редньо необхідно провести розрахунки. При цьому 
необхідно врахувати, що пропускна здатність тру-
бопроводу з поліетиленових труб у процесі екс-
плуатації збільшується. Для поліетилену характе-
рне явище повзучості, що веде до збільшення 
внутрішнього діаметру поліетиленової труби. У той 
же час внутрішній діаметр підземної сталевої тру-
би зменшується під час експлуатації за рахунок 
корозійного зростання та адгезійного налипання 
солей, що містяться у речовині, яка транспорту-
ється. У поліетиленових трубах такі явища не ви-
никають. Крім того, у процесі експлуатації поліети-
ленової труби її внутрішня поверхня стає більш 
м’якою i гладкою внаслідок набрякання граничного 
шару полімеру i виникнення специфічного припо-
верхневого ефекту еластичності, що поліпшуе 
умови обтікання стінки труби i знижує oпіp транс-
портуванню речовини. 
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