
Секція – Техніка і технології 

Чернова М.Є. 

ДЕЯКІ МЕТОДИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В БУРІННІ 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Вступ 

Відсутність досконалої техніки і технологій будівництва глибоких похило-

скерованих і горизонтальних свердловин та наукових основ підвищення 

експлуатаційних характеристик бурильних та обсадних колон а заразом і 

компоновок низу бурильних колон потребує комплексного усестороннього 

проведення теоретичних, експериментальних та промислових досліджень. 

Для цього необхідним є вирішення широкого спектру питань наукового, 

технічного, технологічного та методичного характеру, що передбачає підбір, 

обґрунтування, розробку методики проведення теоретичних та 

експериментальних досліджень, технічних засобів, стендів і дослідного 

устаткування. 

 

1. Принципи прогнозування довговічності елементів бурильної колони 

та її зварних з’єднань 

Під час розроблення методів прогнозування ефективності роботи 

породоруйнівного інструменту у вибої свердловини та вибору оптимальних 

режимів буріння, зазвичай використовуються емпіричні залежності, що 

пов’язують між собою показники відпрацювання долота з режимними 

параметрами, але не враховують механічних властивостей бурильної колони. 

Тому досить часто спостерігається невідповідність результатів, отриманих під 

час застосування тих чи інших математичних моделей у вигляді аналітичних 

залежностей та результатів промислової практики. Навіть у різних авторів, за 

однакових вихідних умов спостерігається неспівпадання, а подекуди і 

протиріччя в отриманих результатах. Така ситуація є результатом 



невраховування взаємного впливу одне на одного долота і бурильної колони 

під час процесу руйнування породи у вибої свердловини, що й призводить до 

протирічних трактувань результатів дослідження закономірностей процесу 

буріння нафтових і газових свердловин з усіма наслідками для теорії і 

практики. Невідповідність залежить і від тих граничних умов, які накладаються 

на межі застосування математичних залежностей, що використовуються для 

прогнозування ефективності руйнування гірської породи та оптимізації 

режимів буріння, що сприятиме найбільш ефективному застосуванню тих чи 

інших залежностей. 

На сьогоднішній день, з розвитком науки, для оптимізації процесів буріння 

розроблено і продовжують розроблятися математичні моделі з використанням 

емпіричних залежностей, які, у своїй більшості, базуються на лабораторних 

дослідженнях, а ті, в свою чергу, далекі від реальних умов будівництва 

свердловини, і не можуть враховувати всі особливості цього процесу. 

Використання надійного обладнання, зокрема конструкцій бурильних, 

обважнених бурильних труб, зварних з’єднань елементів бурильних труб з 

приварними різьбовими кінцями, різьбових з’єднань та інших елементів які є 

складовими компоновки бурильної колони є запорукою безаварійного 

будівництва нафтогазових свердловин.  

Одними з найбільш відповідальних елементів конструкції обважнених 

бурильних труб (ОБТ), які спричинюють відповідні зусилля на 

породоруйнівний інструмент, є їх різьбові з’єднання, які, як і конструкція самої 

бурильної колони, можуть втрачати стійкість до руйнування. Для з’єднань ОБТ 

характерними є складна картина напружено-деформованого стану, наявність 

локальних зон пластичності та концентраторів напружень в експлуатаційному 

режимі роботи. 

Для розрахунків простих видів з’єднань труб застосовують аналітичні 

методи, що базуються на класичних і некласичних рівняннях теорії оболонок. 

Але через складність конфігурації таких конструкцій можливості аналітичного 

підходу є досить обмеженими. 



Можливість широкого застосування обважнених бурильних труб (ОБТ), 

складність і відповідальність їх різьбових з’єднань (РЗ), високі вимоги до 

точності оцінки їх надійності та деформативності зумовлюють необхідність 

досліджувати як замкові різьбові з’єднання (ЗРЗ) обважнених бурильних труб, 

так і різьбові з’єднання інших конструкцій бурильної колони, з врахуванням 

фізично нелінійних процесів деформації матеріалу і поступально-обертового 

руху конструкції загалом. Такі розрахунки пов’язані з великими труднощами не 

лише тому, що відповідні краєві задачі є нелінійними, але й і тому, що самі 

конфігурації різьбових з’єднань є складними. Остання обставина вимагає 

вирішення питань, пов’язаних з геометричною параметризацією різьбових 

з’єднань і нанесенням раціональних розрахункових сіток. 

Таким чином, дослідження напружено-деформованого стану різьбових 

з’єднань обважнених бурильних труб та елементів компоновок низу бурильної 

колони за межами пружності з врахуванням поступально-обертового руху, є 

складною і актуальною проблемою під час будівництва свердловин. 

Особливо перспективними є методи розрахунку із застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм, які можна охарактеризувати як числове прогнозування 

поведінки конструкцій в процесі їх навантаження, зокрема метод Монте Карло 

[1]. Враховуючи фізичну і геометричну нелінійності, такий підхід дозволяє 

прослідкувати за роботою конструкції обважнених бурильних труб змінної 

жорсткості (ОБТЗЖ), замкових різьбових з’єднань (ЗРЗ) та елементів 

компоновки низу бурильної колони (КНБК) від початку навантаження і аж до 

втрати стійкості до навантажень. При цьому, за величиною граничного 

навантаження вдається дослідити еволюцію напружено-деформованого стану 

конструкції загалом, отримати повну уяву про її роботу. 

Кількість праць, в яких наведено результати розрахунку бурильних труб з 

різьбовими з’єднаннями на основі числових методів, є досить обмеженою. 

Серед них праці А.С.Городецького, А.І.Гуляра, А.С.Сахарова, І.Деклу, 

Ю.Н.Неміша та ін. В них розглядається лише вузьке коло питань, що 

стосуються лінійно-пружних розв’язків простих різьбових з’єднань і майже 



відсутні роботи, в яких містяться результати з розрахунку цих конструкцій в 

нелінійній постановці. 

Дослідженням бурильних труб і конструкцій різьбових з’єднань та 

елементів бурильної колони присвячена велика кількість праць, оскільки їх є 

значна кількість типів. На даний час накопичено багато матеріалу, який 

сформулювався в струнку загальну і часткову теорії. Серед них монографії 

радянських, сучасних та зарубіжних вчених, де подаються основні розділи чи 

окремі аспекти теорії різьбових з’єднань і конструкцій бурильних труб та 

обважнених бурильних труб. Ці дослідження базуються на роботах таких 

вчених, як А.В.Александров, Д.В.Вайнберг, А.С.Вольмир, А.Л.Гольденвейзер, 

С.П.Тимошенко, М.Д.Щербюк, та ін. 

Намагання покращити експлуатаційні характеристики конструкції 

бурильної колони та її різьбових з’єднань і підвищити їх роботоздатність, з 

врахуванням фізичної нелінійності, зумовило необхідність використання в 

процесі проектування найбільш досконалих методів розрахунку, в яких 

повністю відображаються умови експлуатації конструкцій та механічні 

властивості матеріалів конструкцій. Отже, розвиток сучасної техніки і 

технологій вимагає розв’язання нових складних задач, пов’язаних з 

врахуванням фізичної і геометричної нелінійності. 

Рівняння геометрично нелінійної теорії труб подані в роботах А.Я.Аміро, 

К.З.Галімова, А.В.Кармішина, В.І.Мяченкова, М.Штейна [2-4] та ін. Проблеми 

фізично нелінійного процесу роботи оболонок з різьбовими з’єднаннями 

досліджувались Д.В.Вайнбергом, А.А.Ілюшиним, Л.М.Качановим, П.Ходжем, 

Р.Шільдом та ін. 

Розв’язання нелінійних задач теорії різьбових з’єднань та бурильних труб 

пов’язане зі значними математичними труднощами, навіть для канонічних 

форм труб. Під час дослідження конструкцій обважнених бурильних труб і їх 

різьбових з’єднань аналітичні методи можуть бути застосовані лише у випадку 

суттєвої ідеалізації досліджуваного об’єкта. При цьому велике значення мають 

числові методи розрахунку з допомогою комп’ютерних програм, які отримали 



бурхливий розвиток за останнє десятиліття. Широкому застосуванню числових 

методів для розрахунків оболонкових конструкцій сприяли роботи 

І.П.Абовського, Н.М.Адясова, А.С.Сахарова, Є.І.Санкова, Л.А.Розіна, 

Л.В.Енджиевського та ін. 

Найбільш універсальним та ефективним серед числових методів 

нелінійного розрахунку складних оболонкових конструкцій є метод кінцевих 

елементів. Він дозволяє розрахувати оболонки і з’єднання складної геометрії 

при довільних граничних умовах і зовнішніх чинниках з врахуванням 

поступально-обертового руху та складних фізичних законів стану матеріалу, з 

якого виготовлена конструкція. 

Це дає можливість суттєво наблизити розрахункову схему до реального 

об’єкта. Важливе місце в методі кінцевих елементів має його висока 

алгоритмічність, універсальність, фізична наглядність, симетрія та лінійна 

структура матриць розв’язуваних рівнянь. Схематичний вигляд рівнянь має 

структуру: 
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В методі кінцевих елементів і обважнена бурильна труба, і її різьбове 

з’єднання, а, отже, і компоновка низу бурильної колони розглядається з позиції 

тримірної теорії пружності без застосування довільних спрощуючих гіпотез 

стосовно виду напружено-деформованого стану, що розглядалися в роботах 

Б.М.Лісіцина (дати літературу), Р.Галлагера (дати літературу). Такий підхід 

уможливлює створення універсального тримірного кінцевого елемента, що 

однаково добре описує властивості як тонших, так і товстіших перерізів 

бурильних труб. Це є принципово важливим, оскільки в нашому випадку 



застосовується конструкція обважненої бурильної труби змінної жорсткості 

(ОБТЗЖ) [5], і при розрахунках методом кінцевих елементів з позиції тримірної 

теорії пружності, посилання про розподіл функції переміщень і напружень в 

поперечному перерізі здебільшого збігаються. 

Ця універсальність методу кінцевих елементів є важливою його перевагою 

над такими як метод кінцевих різниць, схематична модель якого описується 

виразом: 
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чи варіаційний метод, що базується на рівняннях Ляме:  
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Метод кінцевих елементів передбачає як плоскі кінцеві елементи 

(трикутні, чотирикутні), так і криволінійні. Для розрахунку ОБТЗМІ, ЗРЗ, РЗ 

варто приймати трикутні (тримірні) кінцеві елементи, оскільки, для 

криволінійних (сферичних) функції переміщення є складнішими, через 

необхідність забезпечити умови неперервності не лише функціям переміщення, 

а й їхнім похідним. А це призводить до невиправданого ускладнення методики 

розрахунку. Використання ж в якості розв’язуваних функцій переміщення 

вузлових точок тримірного кінцевого елемента (або їх лінійної комбінації) має 

суттєві переваги: простота формулювання кінематичних граничних умов, 

природне виконання умов додавання кінцевих елементів у вузлах і 



неперервність похідних переміщення. Таким чином, використання теорії 

кінцевих елементів, що базується на тримірній теорії пружності, є більш 

ефективним.  

Вирази для матриці жорсткості в сферичних кінцевих елементах 

враховують і поперечний зсув, а, як свідчить досвід зі співвідношень тримірної 

теорії пружності, під час розрахунку трубних конструкцій найбільш економним 

(стосовно затраченого часу) є використання одного кінцевого елемента, який 

стосується товщини стінок [6,7,8,9]. Особливістю труб є те, що товщина стінок 

є найменшим параметром, а властивості кінцевих елементів повинні бути 

такими, щоб різниця між поперечними і поздовжніми розмірами не викликала б 

значної розбіжності в похибках вимірювань (порядок товщини стінок труби ~ 

101, поперечного перерізу ~ 102, поздовжніх розмірів труб ~ 103). В результаті 

апроксимація просторових і сферичних кінцевих елементів дають розбіжність, 

останні проявляють себе як дуже жорсткі на згин через прояви додаткових 

напружень, які отримали назву «явища фальшивого зсуву». 

Другою обставиною, яка суттєво ускладнює застосування просторових 

кінцевих елементів для розрахунків напружено-деформованого стану 

запропонованих нами обважнених бурильних труб змінного моменту інерції 

(ОБТЗМІ), є зміна жорсткості за експоненційним законом по довжині і значне 

просторове зміщення (форма просторової спіралі) цих конструкцій в процесі їх 

експлуатації, що призводить до просторового зміщення елементарних, загалом 

жорстких в цілому, об’ємів. Це спостерігається при розрахунках сильно 

деформованих конструкцій, а також при деяких граничних умовах. Тому, 

однією з основних умов відповідності і правильного опису напружено-

деформованого стану обважнених бурильних труб змінного моменту інерції 

(ОБТЗМІ), є коректний опис жорстких зміщень.  

Відомі різні способи врахування жорстких зміщень конструкцій, 

наприклад матриці жорсткості вводяться безпосередньо в апроксимовані 

функції, або після отримання матриці жорсткості проводиться її коригування 



для врахування шести лінійно незалежних переміщень кінцевих елементів як 

жорсткого цілого [10].  

Наведені вище методи дають хороші результати лише для часткових 

випадків і не можуть поширюватися на випадок криволінійних кінцевих 

елементів. 

В своїх розрахунках ми використовуємо варіант методу кінцевих елементів 

моментної схеми, які наведено в роботах А.І.Гуляра, А.С.Сахарова та ін., типу: 
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де жорсткість труби враховується в умові: 
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а типові рівняння моментів, що мають вигляд: 
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забезпечують врахування жорстких зміщень і повністю виключають явище 

«фальшивого» зсуву. Це досягається наступним чином. Поряд з поліномною 

апроксимацією функцій переміщень, виконується розкладання в ряд Маклорена 

функції деформації, причому в останньому нехтується певна кількість старших 

членів ряду, а саме, ті, точне обчислення яких є неможливим через вибраний 

порядок полінома, що апроксимує переміщення. Такий підхід не впливає на 



точність розрахунків деформації, [11,12], оскільки корегування відбувається на 

рівні старших членів розкладу. Окрім того, точність розрахунків підвищується і 

перевершує відомі схеми моделей кінцевих елементів, які було отримано для 

пружної та геометрично-нелінійної інтерпретації. Використання спеціальних 

роздільних функцій: переміщення серединної поверхні і узагальнення 

поворотів ребер кінцевих елементів, спрямованих по товщині стінок труби, - 

забезпечило точність розв’язків і стійкість обчислень для обважнених 

бурильних труб змінного моменту інерції (ОБТЗМІ) із застосуванням 

просторових кінцевих елементів, для яких співвідношення товщини стінок до 

діаметра досягало 1/10. 

 

2. Застосування математичних моделей з врахуванням теорії 

нелінійності 

Проблема розрахунку геометричної нелінійності є досить актуальною. Не 

менш важливою проблемою є дослідження фізично нелінійних конструкцій, 

якими є колони обважнених бурильних труб (ОБТ), компоновки низу бурильної 

колони (КНБК) та різьбові з’єднання (РЗ). Через їх складність в цьому 

напрямку кількість публікацій не є достатньо великою, і розглядаються, 

переважно, часткові випадки, окремо взяті частини конструкцій [11-14]. В цих 

роботах передбачається справедливість гіпотези Кірхгофа-Лява. Зв'язок між 

напруженнями і відповідними їм деформаціями прийняті у відповідності до 

рівнянь теорії малих пружно-пластичних деформацій, при яких (внаслідок 

процесу тренування) буде виконуватися закон Гука.  

Але експлуатаційні умови є набагато жорсткішими, тому при значних 

деформаціях і складних шляхах навантажень елементів конструкцій ОБТ, ЗРЗ 

чи КНБК застосування теорії малих пружно-пластичних деформацій є 

безпідставним. Використання теорії пластичних деформацій в розрахунках для 

конструкцій ОБТ, ЗРЗ і КНБК пов’язане з певними труднощами математичного 

плану, оскільки є необхідним одночасно задовольнити асоційованому закону 

пластичності, критерію пластичності (наприклад, Мізеса) і забезпечити плоский 



напружений стан елемента конструкції обважненої бурильної труби змінного 

моменту інерції (ОБТЗМІ), замкового різьбового з’єднання (ЗРЗ) чи 

компоновки низу бурильної колони (КНБК). В межах відомих методик 

застосовуються припущення про те, що напруження об’ємного розтягу-стиску, 

а також лінійна деформація поперечного перерізу труби дорівнюють нулю. 

Такий підхід призводить до порушення гіпотези про нормальний приріст 

пластичних деформацій. 

Нами ж під час виведення розрахункових співвідношень береться до уваги 

припущення про те, що лише напруження об’ємного розтягу-стиску 

дорівнюють нулю, базуючись на яких визначається лінійна деформація 

поперечного перерізу труби, що дає можливість задовольнити вказані умови. В 

результаті отримано спеціальний кінцевий елемент, який можна ввести до 

класу зазначених кінцевих елементів. За своїми властивостями він є 

аналогічним до кінцевих елементів, що базуються на теорії трубних 

конструкцій Тимошенко-Райссмера, але мають переваги в тому, що характерні 

для елементів співвідношення отримано з точки зору просторової теорії 

пружності. 

Постановка задачі моделювання роботи вузлів і дослідження еволюції їх 

напружено-деформованого стану в процесі навантаження за умов, максимально 

наближених до реальних, використовується метод інтегрування за параметром 

навантаження та переміщення. Тоді використовується принцип найменшої 

роботи і у вираз для потенціальної енергії враховують не компоненти 

напружень, а компоненти деформації, тобто:  
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Тоді компоненти деформації легко виразити через компоненти зміщення, 

враховуючи систему рівнянь Коші, які враховують відносне лінійне 

видовження і відносний лінійний зсув у циліндричних координатах. 



Дослідження геометрично нелінійної роботи конструкцій елементів 

бурильної колони показали, що максимально ефективним є використання 

краєвої задачі, в якій метод інтегрування за параметром узгоджується з 

методом Ньютона-Канторовича.  

Разом з тим, враховуючи вищенаведене, для підтвердження або 

заперечення правильності обраної теорії розрахунків, нами були застосовані 

рівняння Ляме тривимірної теорії пружності для знаходження характеристик 

напружено-деформованого стану елементів бурильної колони. Під час 

використання цього методу попередньо виділявся основний напружений стан і 

вже для збуреної частини ставилася відповідна краєва задача для визначення 

власних функцій, що описують цей збурений напружений стан. Доцільність 

такої методики для числових методів розрахунку наводиться в роботі 

В. Равенко [15]. За цією методикою напружено-деформований стан знаходиться 

у циліндричній системі координат ( xr ,,ϕ ) та в декартовій ( 321 ,, xxx ). Збурене 

зовнішнє навантаження складається із симетричного й антисиметричного 

розподілу напружень. Симетричні відносно кута ϕ  нормальні напруження 

описуються співвідношеннями 
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де зовнішні навантаження ),( xg ϕσ , ),(1 xϕτ , ),(2 xϕτ  - задані, кусково-

неперервні і квадратично інтегровані функції на поверхні циліндричного тіла.  

Рівняння Ляме в переміщеннях у векторному вигляді є: 
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 kjiu 321 uuu ++=  - вектор пружних переміщень; 

 kji ,,  - одиничні орти декартової системи координат. 

Розв’язок (2.7) задає деяка функція А  у вигляді бігармонічного вектора 

переміщень 
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або у спрощеному вигляді 
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 Основний напружено-деформований стан задається граничними 

навантаженнями на бічній поверхні циліндричного тіла, у вигляді 
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де 
Rh
P

4
=σ ; 

 g  - зовнішні тиски пружного навантаження бічної поверхні, розподілені 

довільним чином у напрямі осі 1x ; 

 Р  - зусилля розподілені довільним чином у напрямі осі 1x . 

Після виділення основного навантаження залишається збурене зовнішнє 

навантаження. 

 Компоненти вектора пружних переміщень у циліндричній системі 

координат мають вигляд 
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де Q,,ΦΨ  - три незалежні гармонічні функції, що залежать від трьох 

циліндричних координат ),,( xr ϕ . 

Отримані нами графічні залежності з допомогою комп’ютерної програми із 

застосуванням вищенаведеного методу показали їх добру узгодженість з 

отриманими експериментальними результатами, які базувалися на циклічних 

навантаженнях окремих елементів бурильної колони. Очікувані результати, 

отримані на основі використовуваної нами математичної моделі, показали, що 

їхня розбіжність з експериментальними результатами становить 3÷4 %, що 

лежить в межах допустимої похибки.  

 

3  Застосування математичних моделей з визначення напружено-

деформованого стану твердого тіла з врахуванням теорії механіки 

руйнування  

Згідно теорії напружено-деформованого стану твердого тіла з діаграми 

деформації відомо, що при виникненні максимальних напружень в твердому 

тілі існує межа міцності, що веде до процесу руйнування тіла. 

Самі по собі різьби і різьбові з’єднання володіють ділянками, де здатні 

виникати високого рівня напруження, тому їхня здатність протидіяти 

прикладеним навантаженням суттєво може знижуватися. Пошуки шляхів 

розрахунку на міцність таких конструкцій призвели до створення різних теорій 

руйнування тіл з тріщинами, де йшлося про те, що слід розрізняти випадки 

коли краї тріщини, що виникають в межах зони пластичності і нелінійної 

деформації матеріалу, є малими порівняно з розмірами самої тріщини та 

віддаллю від вершини тріщини до краю тіла, і коли вказані розміри є 



співмірними. Якщо розміри тріщини, яка перебуває в межах пластичної 

деформації, залишаються малими аж до руйнування, то таке руйнування 

називають квазікрихким. 

Основи механіки руйнування були закладені ще Ґріфіцом. Згідно з 

теорією, «зрушення» тріщини відбувається тоді, коли приріст енергії 

деформації під час зародження тріщини досягає енергії, що йде на утворення 

нової вільної поверхні. В подальшому цей критерій був узагальненим на 

квазікрихкий випадок [16], коли енергія затрачається не лише на утворення 

нової вільної поверхні, а й на утворення малої пластичної зони біля краю 

тріщини. Були запропоновані також інші критерії, наприклад силові 

(Г.И.Беренблатт, Дж. Ірвін, В.В.Новожилов), які базуються на аналізі 

характеристик локального поля напружень і деформацій, пов’язані з величиною 

розкриття тріщини біля її вершини (М.Я.Леонов, В.В.Панасюк, та ін.). 

Ці підходи відрізняються описом тих фізичних явищ, які впливають на 

тріщиностійкість і мають різні межі застосування, але з точки зору математики 

стають абсолютно еквівалентними стосовно великих розмірів тріщин і малих 

меж пластичності, які у своїй більшості є присутні майже у всіх випадках, де 

йдеться про механіку деформацій. 

Розв’язки задач теорії нелінійної пружності для тіл з тріщинами є не зовсім 

коректними і дають нескінченно великі значення деформації і напружень біля 

вершини тріщини. Однак для квазікрихкого випадку пружні розв’язки є 

близькими до точних поза малою зоною пластичності. Тому зрушення тріщини 

може визначатися з допомогою пружних розв’язків. Головні члени компонент 

тензора напружень пружних розв’язків біля вершини тріщини мають визначник 

порядку 0,5. Коефіцієнти при цих визначниках і визначатимуть, чи буде 

розвиватися тріщина. 

Приріст енергії під час руху тріщини визначається рівнянням Ірвіна: 
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dW σ     (2.14) 



Локальне поле напружень, розкриття вершини тріщини і приріст енергії 

під час варіації області в околі деякої точки контуру визначаються одним і тим 

же коефіцієнтом. Відповідно до критеріїв лінійної механіки руйнування ріст 

тріщини в околі розглядуваної точки контуру починається тоді, коли коефіцієнт 

інтенсивності напружень в цій точці досягає критичного значення. Здебільшого 

використовуються інші величини, відрізняються лише множником: модуля 

зчеплення – за Г.І.Беренблаттом та критичним коефіцієнтом інтенсивності 

напружень - за Дж. Ірвіном. Окрім згаданих локальних характеристик 

розв’язків задачі пружності, важливими є деякі інтегральні характеристики 

(енергія, компоненти «об’єму»). Компоненти «об’єму» визначають головні 

члени збурення, що вноситься тріщиною в подальше поле напружень, і тому є 

суттєвими при підрахунку ефективних характеристик деформованого 

середовища з великою кількістю тріщин, а також є важливими під час аналізу 

кінетики росту тріщини в умовах, коли існує доступ рідини або газу в тріщину. 

Всі роботи, що стосуються механіки руйнування для тіл з тріщинами, 

можна умовно поділити на три напрямки, зокрема: побудова аналітичних 

розв’язків у випадку канонічних меж, що стосуються тріщини і тіла; отримання 

гарантованих оцінок розв’язків або деяких його характеристик; розробка та 

реалізація числових (програмних) методів розв’язків. Отримати аналітичні 

розв’язки вдається лише для невеликої кількості просторових задач, що 

відповідають окремим конфігураціям тріщин, і, як правило, простим умовам 

навантаження, далеким від реальних умов експлуатації, про що згадано в 

працях С.М.Мхитаряна, Р.Л.Салганіка, В.Л.Рвачова, В.С.Проценка, 

М.М.Стадника та ін. Оскільки багаж аналітичних розв’язків не є достатньо 

великим, а деякі з них є дуже громіздкими і не дуже зручними для досліджень, 

останнім часом більше уваги приділяється другому і третьому напрямкам 

досліджень, що ми і намагалися зробити у проведених нами теоретично-

аналітичних дослідженнях. 

Якісні методи досліджень для отримання оцінок широко застосовуються в 

різних областях механіки (теорії пружності, кручення, для контактних задач, в 



теорії пластичності). В механіці руйнування цей напрям почав розвиватися у 

80-х роках після появи праць Р.В.Гольдштейна та В.М.Ентова. В цій роботі 

були визначені теореми порівняння в задачі про плоскі тріщини нормального 

розриву в лінійно пружному просторі, і формулювалися наступним чином: 

1) при збільшенні зусиль, що розкривають тріщину, її розкриття не спадає в 

кожній точці; 2) під впливом зусиль, що розкривають тріщину, у випадку 

розширення меж, які займає тріщина, її розкриття не спадає в кожній точці, а, 

відповідно, не спадають значення коефіцієнтів інтенсивності напружень в 

загальній частині контуру, що обмежує ці межі.  

Результати отримані із застосуванням принципу максимуму до змішаної 

краєвої задачі для гармонійної в напівпросторі функції, до якої зводиться 

розглядувана задача на основі представлення Папковича-Нейбера. Отже 

можливим є отримання достатніх умов руйнування і неруйнування тіла з 

тріщиною складної конфігурації, шляхом аналізу пружно-деформованого стану 

тіла з тріщиною більш простої форми. В працях [17,18] ці дослідження були 

продовжені і теореми порівняння були поширені на випадок, коли існують 

знакозмінні нормальні навантаження, в результаті чого можуть відбуватися 

перекривання поверхонь тріщин. Доведення в цій роботі базувалось на 

порівнянні розв’язків варіаційних нерівностей. В роботах Р.В.Гольдштейна на 

основі методу послідовних наближень, теореми порівняння доведено для 

тріщини відриву, розміщеної в серединній площині достатньо товстого шару. 

Доведені твердження у наведених вище роботах дають можливість 

порівнювати не лише розкриття обійманої і обіймаючої тріщин та коефіцієнти 

інтенсивності напружень в точках дотику обмежуючих їх контури, але також і 

«об’єми» цих тріщин. Однак, отримані звідси оцінки «об’ємів» не є достатньо 

точними, через що були проведені спроби побудови інших оцінок «об’ємів», 

але суттєвих успіхів досягнуто не було. В одній з праць Р.В.Гольдштейна було 

висунуто припущення про справедливість ізопериметричної нерівності: у 

випадку однорідного навантаження «об’єм» тріщини, що займає довільні межі, 

не перевершує «об’єму» колової тріщини тієї ж площі, але це припущення 



авторам довести не вдалося. Цими твердженнями, по-суті, обмежуються наявні 

результати в межах побудови оцінок розв’язків просторових задач про тріщини. 

Наявність оцінок розв’язків значно спрощує дослідження задачі, а деколи і 

зовсім виключає необхідність її повного розв’язку. Тому практичний інтерес 

представляє як отримання нових оцінок у вже розглянутих задачах, так і 

розгляд методів побудови оцінок на більш широкий клас задач. 

Розвиток якісних методів, звичайно ж, не виключає потреби в розробці 

числових (програмних) методів, оскільки є необхідним мати достатньо 

широкий набір еталонних розв’язків. Разом з тим, апріорні оцінки дозволяють 

контролювати правильність і точність наближених розв’язків. 

Під час числових (програмних) розв’язках просторових задач для тіл з 

тріщинами розрізняються методи, при яких розв’язуються рівняння теорії 

пружності в усьому тривимірному тілі (методи кінцевих різниць, прямих та 

кінцевих елементів) і методи, при яких розв’язуються рівняння на границі тіла. 

Найбільш поширеним на даний час є метод кінцевих елементів, він є 

найбільш універсальним у застосуванні до широкого кола механічних задач. 

Цим методом знаходиться J-інтеграл, що має вигляд: 
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і для нелінійної пружності дорівнює інтенсивності вивільнення енергії G за 

Гріфіцом. 

В розв’язуваних задачах існують межі різкої зміни напружень та їх 

високий рівень, що власне стосується випадків наявності тріщин чи інших 

концентраторів напружень. Тут, виявляється, досить важко забезпечити 

задовільну точність. 

Є невелика кількість праць, зокрема авторів W.D.Collins, P.D.Hilton та ін., в 

яких просторові задачі стосовно тріщин розв’язувались кінцево-різницевим 

методом та методом прямих, що базувалися на їх розподілі на дві змінні і 

розв’язувалася система звичайних диференціальних рівнянь стосовно третьої 

змінної. Але, і тут знову ж таки, найбільш досконалим виявився метод кінцевих 



елементів. Тут розроблено способи уточнення поля напружень біля країв 

тріщини, а саме: – згущення сітки, використання сингулярних елементів, 

використання зв’язку між коефіцієнтами інтенсивності напружень і швидкістю 

приросту енергії та ін.  

Окрім вищезгаданого методу для розв’язку просторових задач стосовно 

тріщин в пружних тілах застосовувалися методи, в яких спочатку складаються 

інтегральні чи інтегро-диференціальні рівняння на межі тіла, а потім 

розв’язуються тим чи іншим способом. Існує декілька методів зведення рівнянь 

теорії пружності до рівнянь на поверхні тіла, зокрема найбільш поширеним є 

метод, що використовує тотожність Сомільяна, в якій зміщення всередині тіла 

виражаються через зміщення і напруження на межі, після чого здійснюється 

перехід до границі, коли послідовність внутрішніх точок сходиться до границі. 

Отримувані таким чином рівняння володіють тією перевагою, що на одиницю 

понижується розмірність задачі. Але під час розв’язання задач стосовно 

тріщини, виникають двосторонні поверхні, через що рівняння на межі тіла 

вироджуються. Але ці труднощі можна обійти з допомогою різних 

математичних прийомів, зокрема заміна тріщини тонким вирізом, використання 

особливостей конкретних задач, зокрема використання симетрії відносно 

площини тріщини та ін. Певні незручності пов’язані з тим, що в загальному 

випадку рівняння доводиться розв’язувати стосовно неплоских поверхонь тіла, 

які треба апроксимувати частинами простих поверхонь. Свого часу багато 

просторових задач механіки руйнування розв’язувалися шляхом обчислення 

вищезгаданих рівнянь авторами Р.В.Гольдштейном, В.М.Ентовим, 

А.А.Гріфіцом, В.В.Панасюком, М.Я.Леоновим, та ін. До того ж наявними є 

переваги методу граничних інтегральних рівнянь порівняно з методом кінцевих 

елементів, і ця перевага проявляється не тільки у зменшенні порядку задачі, а й 

у зменшенні часу розрахунку, зменшенні необхідного об’єму пам’яті та 

підвищенні точності. Трохи інший підхід для отримання інтегральних рівнянь 

на межі тіла, що базується на використанні компенсуючих (фальшивих) 

навантажень, був запропонований в роботi П.Д.Хілтона. Відповідні рівняння 



також застосовувалися під час розв’язків деяких просторових задач стосовно 

тріщин. 

Зручними для дослідження і розв’язків виявляються інтегро-

диференціальні рівняння, записані стосовно стрибків зміщень на поверхні 

тріщини. У випадку плоскої тріщини такі рівняння розглядалися в роботах 

Р.В.Гольдштейна. 

Вищенаведені методи для програмного розрахунку мають певні 

особливості та недоліки, оскільки є досить громіздкими, тому вимагають трохи 

забагато комп’ютерного часу і не завжди забезпечують необхідну точність, 

була проведена спроба створення менш універсального, але більш 

швидкодіючого, простого і надійного способу програмних обчислень і 

розрахунків. Такі способи відносяться до більш вузького класу задач, а деколи 

стосуються розв’язків конкретних задач, і при цьому дають більшу точність 

очікуваних результатів, що відтак підтверджується експериментальними та 

промисловими результатами досліджень. 

В цьому напрямку є відомими роботи M.K.Kassir стосовно тріщин, 

перпендикулярних до межі півпростору, які виходять на неї, роботи стосовно 

методу розкладання за власними функціями для задач про тріщини в тілах 

скінченної товщини, роботи Р.В.Кіефера, П.Д.Хілтона, J.W.Hutchinson стосовно 

тріщин нормального розриву в безмежному просторі, контур яких має колові 

межі або напівпростір. Ці рівняння дають можливість розв’язати задачі 

стосовно тріщини з прямокутними, трикутними межами, а також задачі 

стосовно взаємодії двох еліптичних тріщин, розміщених в одній площині. 

Рішенням цих задач займалися М.М.Стадник, Є.І.Шифрін, Р.В.Гольдштейн та 

ін. 

Отже, на даний час відсутня наявність універсальних програм, які б 

забезпечували високу точність розв’язків різноманітних просторових задач 

стосовно тріщиностійкості матеріалів, хоча, кількість різних прийомів 

розв’язку тих чи інших задач постійно зростає. Розробка нових та модифікація 

відомих методів розв’язків є необхідними для отримання достовірних 



результатів конкретних просторових задач, що викликає окремий інтерес, і, 

окрім того, дозволяє оцінювати достовірність під час розв’язання нових, 

складніших задач, що стосуються підвищення роботоздатності та 

зносостійкості елементів бурильної колони та її різьбових з’єднань. 

Була проведена робота з розробки ефективних методів оцінок локальних та 

інтегральних характеристик розв’язків просторових задач стосовно тріщини в 

матеріалах зі складним механічними властивостями (врахування 

неоднорідності та нелінійності), побудова зручних у використанні, простих і в 

той же час зважених фізико-математичних формул для наближеного 

визначення досліджуваних величин, а також розробка ефективного 

обчислювального методу розв’язку просторових задач. 

За основу вибиралась модель постановки задачі, яка передбачає вибір 

оцінки та наближених формул для визначення об’єму та коефіцієнтів 

інтенсивності напружень в задачі стосовно плоскої тріщини нормального 

розриву у нелінійному просторі. Розглядались різні види рівнянь, до яких 

зводиться задача (гранична задача для гармонійної функції та псевдо 

диференціальне рівняння відносно стрибка нормального зміщення в площині 

знаходження тріщини), вводились досліджувані характеристики, проводилась 

оцінка енергії та об’єму тріщини зверху і знизу під час довільного 

навантаження. При цьому застосовувались методи отримання апріорних оцінок 

розв’язків краєвих задач для сильно еліптичних псевдодиференціальних 

рівнянь. При цьому застосовувались відомі нерівності для мінімального 

власного числа відповідної краєвої задачі для граничного псевдо 

диференціального рівняння (з його допомогою уточнюється оцінка енергії та 

об’єму зверху під час довільного напруження) і об’єму тріщини у випадку 

неоднорідного напруження. Припущення стосовно справедливості другої 

нерівності було доведено окремо в праці Р.В.Гольдштейна(дати літературу). В 

роботі Р.Л.Салганіка(дати літературу) було доведено зв’язок між 

параметричними та ізопараметричними нерівностями, які пов’язані оператором 

Лапласа. Схема доведень полягає в тому, що спершу будується функціональна 



залежність, екстремальними значеннями якої є досліджувана величина, а потім 

проводиться семетризація, в результаті якої значення функціональної 

залежності змінюються в один бік (зростає або спадає). Монотонність зміни 

функціональної залежності під час симетризації доводиться завдяки тому, що у 

функціональну залежність входять вирази, що виражаються оператором 

Лапласа і зв’язані з геометричними характеристиками межі, що описують 

використовувані функції. В розглядуваній нами задачі, завдяки високій 

еліптичності оператора, також вдається отримати функціональні залежності, 

екстремальними значеннями яких є мінімальне власне число оператора і об’єм 

тріщини. Через те, що досліджуване псевдопараметричне рівняння зв’язує 

граничні значення гармонічної у напівпросторі функції та її нормальної 

похідної, введені функціональні залежності переписуються так, щоб вони 

включали інтеграли від функцій (або їх квадратів) і від форми, що визначається 

оператором Лапласа у напівпросторі. Після цього можна провести 

симетризацію, яка для функцій, що мають вкладені одна в одну невироджені 

поверхні рівня, співпадає із симетризацією поверхонь рівня Штейнера. 

Далі встановлюється оцінка мінімального вздовж контуру тріщини 

коефіцієнта інтенсивності напружень зверху і максимального знизу через 

інтеґральні характеристики розв’язків. Оцінка максимального коефіцієнта 

інтенсивності напружень знизу може бути достатньою умовою поширення 

тріщини. Зауважимо, що цю оцінку можна застосовувати і у тих випадках, коли 

у початкову тріщину неможна вписати тріщину досить великої площі і простої 

форми, чому й застосування принципу порівняння стає проблематичним. 

Доведення оцінок дає можливість представлення приросту енергії деформації 

під час певної зміни меж тріщини у двох випадках: з допомогою рівняння 

Ірвіна з безпосередньо визначення та рівняння Клапейрона. Такого типу оцінки 

можуть бути перенесені на випадок тріщини довільного розриву. 

Об’єм тріщини оцінюється через інтегральну характеристику розв’язків 

рівняння Пуассона і величину площі, що її займає тріщина, для отримання цієї 

оцінки вводиться функціональна залежність, що залежить від меж тріщини. 



Існують ще варіаційні методи, які однак мають свої труднощі в плані їх 

реалізації: а) якщо розглядати в якості базисних функцій такі, що володіють 

правильною асимптотикою на границі меж і мають ту властивість, що невелика 

їх кількість може досить добре апроксимувати розв’язки, з другого ж боку, 

важко визначити результат застосованого до них оператора, і відповідні 

скалярні добутки, необхідні для отримання системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь стосовно коефіцієнтів розкладу розв’язків розглядуваного базису; б) а 

якщо вдається вибрати базис, для якого скалярні добутки можна обчислити, то, 

як за звичай, для хорошої апроксимації розв’язків доводиться вибирати багато 

елементів базису і розв’язувати системи високого порядку, до того ж 

виникають серйозні проблеми з визначенням коефіцієнтів інтенсивності 

напружень. 

Вартим уваги є метод наближеного розв’язку, який дає можливість обійти 

згадані вище труднощі. Існують два різновиди цього методу, суть якого полягає 

у використанні двох систем базисних функцій. Одна з них містить функції, що 

володіють правильною асимптотикою на границі меж, а друга підбирається 

таким чином, щоб легко обчислювалися результати застосування оператора до 

її елементів. Через це стає можливим за допомогою малої кількості елементів 

першого базису легко обчислити матрицю системи рівнянь для визначення 

невідомих коефіцієнтів. Збіжність даного методу доведена в працях 

Є.І.Шифріна і є придатною для досить широкого класу задач. 

Застосування теорем порівняння ізопериметричних нерівностей і їх 

властивостей для задач стосовно тріщин в неоднорідному матеріалі зі 

степеневою залежністю модуля Юнга від віддалі до площини розміщення 

тріщини з використанням принципу суперпозиції узагальнених змінних 

Н.Х.Арутюняна, для фізично нелінійних деформацій зі степеневою залежністю 

між інтенсивністю напружень і деформацією зсуву дали цікавий результат, 

механічний зміст якого полягає у тому, що в площині тріщини поза її межами 

діють лиши розтягуючі нормальні зусилля. 



Проведені нами розрахунки з використанням вищенаведених 

математичних моделей, дали можливість отримати змінні в часі графічні 

залежності, які в повному об’ємі характеризують процес зародження, розвитку і 

росту локальних та групових тріщин. Характер зміни графічних залежностей 

процесу тріщиностійкості для різних ділянок бурильної колони дуже різниться. 

Нами отримано інтегральні зміни в часі для двох ділянок: для тіла труби 

ОБТЗМІ і для РЗ, оскільки маючи великий об’єм експериментальних 

результатів досліджень натурних зразків цих елементів бурильної колони, нас 

цікавила порівняльна характеристика цих результатів з результатами, 

отриманими з допомогою математично-комп’ютерного моделювання. 

Спостереження в динаміці за процесом розвитку і росту тріщини, дає 

можливість, змінюючи навантаження, керувати цим процесом, визначити межі 

максимального безаварійного часу роботи різьбового з’єднання з точністю до 

двадцяти чотирьох годин. Локальні тріщини по тілу труби ОБТЗМІ мають 

слабку динаміку.  

 

4. Математичні моделі, що описують динаміку рідин в 

затрубному просторі 

Проведення досліджень практики капітальних ремонтів свердловин, 

забурювання бокових стовбурів, відновлення вилучених родовищ показали, що 

серед великої кількості методів обробки свердловини досить добре себе 

зарекомендував спосіб м'якого, структурозберігаючого впливу на привибійну 

зону пласта шляхом дренування свердловини низькочастотними пульсаціями. 

 Цей спосіб призводить до розсіяння матеріалу, що кольматує ефективний 

пустотний простір по об’єму пласта, розблоковує зони повністю насичені 

нафтою та пластовою водою. Цей спосіб може ефективно використовуватись 

сумісно з традиційними технологіями відновлення вилучених свердловин,  

інтенсифікації нафтовіддачі, такими як кислотна промивка, застосування 

багатофункціональних реагентів та розчинів. 



 Авторами [19-23] на основі математичного моделювання гідродинаміки, 

фільтрації, тепломасообміну, використовуючи системний підхід, показана 

можливість аналізу динаміки зміни витрат і тисків у різних частинах системи, 

що дає можливість визначати умови та розраховувати кінетику масообмінних 

та фільтраційних процесів у свердловині та пласті, оцінюючи енергетику 

обробки привибійної зони. Це дає можливість вибору економічно ефективних 

режимів під час компоновки привибійного обладнання та вишукувати нові 

технічні рішення в пульсаційній технології очистки стовбура свердловини та 

привибійної зони пласта. 

Результати досліджень показали, що перевага віддається процесу 

пульсаційного дренування з протоком, де одночасно є можливим очистка та 

винесення забруднень, шламу на денну поверхню. Було також встановлено, що 

при використанні технології з різким перепадом тиску в 1÷2 МПа, відбувається 

процес «кипіння» рідини, а утворені при цьому бульбашки, бомбардуючи 

поверхню обсадної колони, підвищують ефективність зривання забруднень. В 

розрахунках динаміки фільтраційного потоку авторами [20] встановлено умови 

виникнення позитивної депресії у вибої свердловини. 

Авторами [20,23] встановлено, що в умовах високого тиску в ресивері, що 

перевищує сили тертя в трубах, в схемі з пакером спостерігається чітко 

виражений частотний режим на протязі всього періоду пульсацій у вигляді 

повздовжніх коливань з частотою в 1 Гц, що є досить ефективним у процесі 

зриву адсорбційних відкладів та механічних домішок як у стовбурі 

свердловини, так і в привибійній зоні пласта.  

Механізм цього полягає у руйнуванні структури поверхневих граничних 

шарів та зменшенні щеплення рідини і твердої фази, що призводить до 

підвищення проникності та декольматації привибійної зони. 

Гідроімпульсні або пульсаційні методи впливу на свердловину і пласт є 

сумісні з багатьма способами обробки привибійної зони. Це робить їх 

універсальними під час розробки та експлуатації низькодебітних та вилучених 

свердловин, кількість яких на сьогоднішній час становить біля 55 %. В 



запропонованому способі стабілізація дебіту та інтенсифікації притоку нафти в 

свердловині, пов’язана зі зниженням силового навантаження та підтримкою 

однорідності в пласті. 

Математичне моделювання гідродинаміки, фільтрації, тепломасообміну, 

дозволяє використовуючи системний підхід, аналізувати динаміку зміни витрат 

і тисків на різних ділянках системи, визначити умови та розрахувати кінетику 

масообмінних та фільтраційних процесів в свердловині та пласті, оцінити 

енергозатрати в процесі очистки стовбура свердловини та привибійної зони.  

Зокрема під час розрахунків застосовується функція течії Ψ , яка визначає 

поле швидкостей з умови: 

u×∇=Ω , 

і в радіальному напрямі поперечного перерізу в сферичних координатах 

маємо:  
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де в правій частині застосовано оператор Бельтрамі-Лапласа, а щоб 

виконувалась теорема Кельвіна для циркуляції застосовується функція Гріна 

),,,( ϕθϕθ ′′G , тоді оператор Бельтрамі-Лапласа застосовують у вигляді: 
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Це рівняння задовольняє функція: 
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де ),,,( ϕθϕθγ ′′ - центральний кут між точками з координатами ),( ϕθ  і 

),( ϕθ ′′ . 



 Із застосуванням функції Гріна, та формул тригонометричних 

перетворень функція течії Ψ  як розв’язок, набуде вигляду: 

( ) ∫ ′′′−′′=Ψ
S

dd ϕθθγϕθωϕθ sin)cos1ln(),(,  (7) 

де інтегрування ведеться по площі кільця поперечного перерізу 

свердловини. 

 Для N-ї кількості збурень рівняння руху записуються у вигляді: 
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де ),,,( jjiiij ϕθϕθγγ = ; 

 jÃ  - інтенсивність j-го збурення. 

В процесі опису гідродинаміки враховується взаємозв’язок між окремими 

частинами пульсуючої системи на основі аналізу багатокомпонентної 

нелінійної системи диференціальних рівнянь [24,25]. 

Аналіз літературних джерел [22] показує, що низькочастотні пульсації на 

два-три порядки прискорюють процеси релаксації механічних напружень, що 

ліквідовує негативні наслідки буріння і прострілів перфорації, сприяє 

підтриманню пластового тиску та його рівномірності всередині пласта. Цей 

факт є загальним для всіх пульсаційних гідродинамічних режимів дренування 

під час очищення стовбура та привибійної зони свердловини. 

Аналіз результатів промислових досліджень на нафтових свердловинах 

вітчизняних та зарубіжних компаній підтверджує постійну закономірність 

процесів, що відбуваються під впливом дії пульсаційної низькочастотної 

обробки, а саме: вихід газу, виділення в’язкої нафто-водяної емульсії та рідини 

з плівкою нафти, винесення на денну поверхню легких зважених механічних 

домішок у вигляді солей та окислів. 

 

5. Застосування методу статистичного моделювання Монте-Карло 



Метод Монте-Карло – це метод імітації для приблизного відтворення 

реальних явищ. Він об'єднує аналіз чутливості (сприйнятливості) і аналіз 

розподілу ймовірностей вхідних змінних. Цей метод дає змогу побудувати 

модель, мінімізуючи дані, а також максимізувати значення даних, які 

використовуються в моделі. Побудова моделі починається з визначення 

функціональних залежностей у реальній системі. Після чого можна одержати 

кількісне рішення, використовуючи теорію ймовірності й таблиці випадкових 

чисел. 

Не існує єдиного методу Монте-Карло, цей термін описує великий і 

широко використовуваний клас підходів. Проте ці підходи використовують в 

своїй основі єдиний шаблон: 

1. Визначити область можливих вхідних даних. 

2. Випадковим чином згенерувати вхідні дані із визначеної вище області за 

допомогою деякого заданого розподілу ймовірностей. 

3. Виконати детерміновані обчислення над вхідними даними. 

4. Проміжні результати окремих розрахунків звести у кінцевий результат. 

Метод Монте-Карло – це спеціальний спосіб обчислення багатократних 

інтегралів, можливість виводу отриманих даних у таблиці Excel та побудови 

відповідних графічних залежностей у координатах тих параметрів, результат 

стосовно яких є необхідним. 

Вищенаведені математичні моделі, зокрема метод кінцевих елементів та 

метод різниць, зводить задачу до рішення системи лінійних алгебраїчних 

рівнянь. За такого підходу віднаходиться усе поле розв’язків в цілому, хоча, 

наприклад в механіці деформованого твердого тіла достатньо розповсюджена 

ситуація за якої цікавить розв’язок тільки у наперед відомих точках – точках 

концентрації напружень. 

Однією з особливостей цих моделей є сильний спад ефективності за росту 

розмірності задачі. Це пов’язано з великим об’ємом даних, які необхідно 

завантажувати в оперативну пам'ять комп’ютера (на жорсткому носії), 



швидкість роботи з якою займає вузьке місце практично для усіх сучасних 

вичислю вальних систем. 

Зате метод Монте-Карло має низку відмінних особливостей у порівнянні з 

тими детермінованими різницевими та варіаційними методами, які дозволяють 

у більшості подолати згадані проблеми. По-перше, залежність необхідного 

об’єму пам’яті комп’ютера від розмірності задачі є, практично, лінійною, що 

дозволяє ефективно розв’язувати задачі високої розмірності. По-друге, 

розв’язок задачі у конкретній точці може бути отриманий без побудови поля 

розв’язку у цілому в цілій області, за рахунок цього суттєво зменшується час 

обчислень та об’єм носія пам’яті.  

Враховуючи вищенаведене застосування методу Монте-Карло в наших 

задачах проводилось для тих ділянок обрахунків де необхідно було 

підтвердження отриманого результату в даних точках.  

Довільна система, яка розглядається в дисертації є динамічною і 

складається з N-ї кількості точок, які входять до тієї чи іншої системи рівнянь. 

Задаючи рівняння еволюції (руху, зміни) цієї системи, початкові координати, 

швидкості, навіть у комп’ютерному варіанті обчислення проводяться від точки 

до точки, а в методі Монте-Карло, слідуючи формалізму Гіббса, розглядається 

не одна система, а ансамблю систем в 6N-мірному Г-просторі, розподілених у 

відповідності з N-частинною функцією розподілу 
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З цього моменту це рівняння і усі кінетичні рівняння що слідують з 

ланцюжка Боголюбова до останнього мають ймовірнісну природу. 



Важливим у даному методі є те, що з урахуванням загальних законів 

збереження, наприклад стосовно камери генератора коливань спрямованої дії, 

легко отримується картина дисипації турбулентної плями, чото в звичайних 

обчисленнях отримати важко. 

Для опису турбулентності застосовується рівняння Онуфрієва 
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 Е – турбулентна густина енергії. 

Кінетичні моделі турбулентності достатньо є інформативними, оскільки 

описують пульсації на рівні функції розподілу.  

Разом з тим можна у довільний момент часу отримати тривимірну 

картинку динаміки тих чи інших характеристик, наприклад енергії 

турбулентного потоку, динаміки розподілу питомої енергії в турбулентному 

потоці та ін. 

В кінцевому варіанті для обробки отриманих результатів та їх порівняння з 

отриманими характеристиками за математичними моделями методу кінцевих 

елементів отримуємо графічну залежність у вигляді набору кривих, що дає 

загальну картину фізичного процесу. 

Накладання результатів, отриманих математичним та статистичним 

методами дає можливість як найкраще зреалізувати результати досліджень. 

Розбіжність результатів обраних математичного та статистичного методів 

становить 3-5%. 

Для проведення математичного моделювання методом Монте-Карло 

застосовувалася програма з надбудовою MS Excel з можливістю програмування 

на VBA (Visual Basic for Applications). Табличні характеристики отриманих 

досліджень виводились у графічні залежності на основі яких робились 

висновки, узагальнювалися результати та подавалися у вигляді тих 

залежностей, які найкраще висвітлювали отриманий результат. 



 

6. Конструкції дослідних стендів та устаткування 

Під час буріння свердловин турбінним способом та вибійними двигунами 

спостерігались часті поломки по різьбі корпусів і валів турбобурів, а також 

корпусів вибійних двигунів. Тому, з метою підвищення надійності роботи 

турбобурів та вибійних двигунів в інструктивний документ «РТМ 26−02−25−80» 

було внесено обов’язкове зміцнення різьбових з’єднань даних конструкцій 

поверхнево-пластичною деформацією (обкаткою роликами). Але, оскільки, 

пристрої УОР−1 та УОР−2 закріплювались на супорті різьбонарізного верстата і 

навантаження 2000−2500 кг здійснювалось супортом, це призвело до розтяжки 

ходових гвинтів різьбонарізних верстатів на підприємстві ВО «Турбобур», а 

відповідно до похибок параметрів різьб (кроку, половини кута профілю, 

конусності), що викликало велику діаметральну і осьову компенсацію та 

призводило до саморозгвинчування різьбових з’єднань у процесі буріння 

свердловин. Тому, дирекція Кунгурського машинобудівного заводу відмовилась 

від зміцнення різьб методом обкатки. Границя витривалості різьбових з’єднань 

залежить від якості поверхневого шару різьби, його твердості та чистоти поверхні. 

З метою розв’язання даної проблеми нами було запропоновано метод 

зміцнення конічних різьбових з’єднань з використанням енергії ультразвукових 

коливань. 

Цей метод базується на пластичному деформуванні поверхні за допомогою 

інструменту, який здійснює коливання з ультразвуковою частотою при невисоких 

значеннях величини статичного тиску. Пластична деформація при цьому 

локалізується в поверхневому шарі. 

Для одержання оптимальних параметрів зміцнення конічних різьбових 

з’єднань розроблено експериментальний стенд, проведено комплекс теоретичних 

та експериментальних досліджень. 

Основним елементом експериментального стенду є трубонарізний верстат на 

супорті якого за допомогою спеціального пристрою кріпиться магнітострикційний 

перетворювач з пристроєм для статичного навантаження (схема стенду для 



зміцнення різьб наведена на рис.1). Нами використано ультразвуковий генератор 

УЗГ2−4М потужністю 4,5±0,5 кВт з частотою на виході 16,8÷19,2 кГц, та 

магнітострикційний перетворювач ПМС−2,5−18, акустична потужність якого 

0,9 кВт з частотою коливань 18 кГц.  

 

Рисунок 1 Схема пристрою для зміцнення різьб УЗО 

1-зміцнювана деталь; 2-різьбонврізний станок; 3-патрон; 4-супорт; 

5-повзунки; 6-різець; 7-ультразвуковий генератор імпульсів; 

8- патрубки; 9- перетворювач; 10-навантажувальний пристрій; 

11-концентратор енергії ультразвукових коливань. 

На торці вібратора амплітуда коливань становить 10−15 мкм, тому, з метою 

збільшення амплітуди коливань використовуємо ультразвуковий концентратор, 

який ультразвукову енергію концентрує в малому об’ємі. Для ультразвукової 

обробки зовнішніх поверхонь застосовуються прямолінійні концентратори. а для 

внутрішніх − криволінійні. Основною характеристикою довільного концентратора 

є його коефіцієнт підсилення амплітуди коливань, який залежить від 



співвідношення площ вхідного та вихідного торця, форми його твірної, 

акустичних властивостей матеріалу, точності розрахунку його параметрів та від 

втрат енергії в концентраторі. Аналітичні та експериментальні дослідження 

показали, що найбільш ефективним для зміцнення різьбових поверхонь є 

концентратор експоненціальної форми,  який при оптимальних параметрах 

досягає коефіцієнта підсилення амплітуди Кв=5,42 і амплітуда коливань на кінці 

концентратора становить 75 мкм, що повністю задовольняє вимогам. Кріплення 

вібратора і концентратора проводиться за допомогою пайки срібним флюсом 

ПСр−40, що забезпечує найменші втрати енергії. 

Під час зміцнення деталі за допомогою енергії ультразвукових коливань 

найбільше значення сили в імпульсі Р визначається не тільки статичною силою, 

але і амплітудою коливань торця інструменту: 

АРР ст7,1=      (1) 

де А − амплітуда коливань. 

Обсадні труби нафтового сортименту у відповідності ГОСТ-632-80* 

виготовляються з різьбою трикутного та трапецеїдального профілю (ОТТМ, 

ОТТГ). Конструктивно різьбове з’єднання з різьбою трикутного профілю є 

негерметичне.   

З метою підвищення герметичності та експлуатаційної надійності 

обсадних колон при роботі в умовах підвищених тисків та температур нами 

розроблено конструкції високогерметичних з’єднань з різьбою 

трапецеїдального профілю (ОТТПГ). 

Для визначення оптимальних геометричних параметрів та технологій 

кріплення різьбового з’єднання досліджено пружно-деформований стан 

запропонованої конструкції з’єднання з герметизуючим елементом при дії 

високих значень тиску і температури. [27] 

Посадка герметизуючого елемента здійснюється з заданим діаметральним 

натягом. При загвинчуванні різьбового з’єднання оптимальним крутним 

моментом здійснюється щільна посадка конічних ущільнюючих поверхонь та 

поверхонь герметизуючого елемента з початковим діаметральним натягом Δпоч, 



в результаті чого виникають значні напруження, які призводять до деформації 

муфти, ніпеля та герметизуючого елемента. З підвищенням температури, за 

рахунок різних значень коефіцієнтів об’ємного розширення матеріалів, 

виникають додаткові контактні тиски по взаємодіючих поверхнях. 

Згідно теоретичних розрахунків запропонована конструкція з’єднання 

забезпечує герметичність до тисків при яких наступає залишкова пластична 

деформація металу та розрив вздовж різьби. 

Для підтвердження результатів аналітичних досліджень проведені 

експериментальні дослідження на герметичність натурних зразків муфтових 

з’єднань обсадних труб діаметром 168 мм з різьбою ОТТГ та ОТТПГ із сталі 

групи міцності Д і Е. 

Тиск створювався пристроєм УНГР-3000, а в якості робочої рідини було 

використано трансформаторне масло. Герметизуючий елемент на ніпельній 

частині з’єднання був виготовлений з бронзи ОСЦ-555 з діаметральним 

натягом 0,5 мм. Різьбові з’єднання згвинчувались з рекомендованим крутним 

моментом 9000 Н∙м  та 12000 Н∙м. Дослідження проводились в інтервалі 

температур 293÷6400 К. 

Аналіз результатів досліджень виявив, що муфтові з’єднання обсадних 

труб з різьбою ОТТГ при температурі 2930 К та 5930 К залишаються 

герметичними до тисків 38÷39 МПа, а з різьбою ОТТПГ при температурі 2930 К 

порушення герметичності відбувалося при тиску 57-58 МПа, а при температурі 

3930 К і вище різьбові з’єднання ОТТПГ залишилися герметичним аж до 

критичних тисків, тобто тисків при яких наступає залишкова пластична 

деформація матеріалу труб. 

При згвинчуванні та розгвинчуванні муфтових з’єднань з різьбою ОТТПТ 

задирів та подряпин на конічній поверхні герметизуючого елемента виявлено 

не було. Це пояснюється тим, що коефіцієнт тертя бронзи зі сталлю на 50 % 

менший ніж сталь зі сталлю. 



Оскільки в свердловинах середня температура 320÷3400 К, то обсадні 

труби з різьбою ОТТПТ забезпечують герметичність обсадних колон, а 

відповідно підвищують їх надійність та довговічність в процесі експлуатації. 

За певних значень кута зустрічі породоруйнівного інструменту і 

нашарувань породи виникають максимальні значення колових напружень, які 

спричинюють руйнування гірської породи.  

Сходимість ітераційного методу досить добре узгоджується з 

експериментальними результатами, проведеними на дослідних стендах, з 

використанням стабілометра.  

Для проведення експериментальних досліджень використовувались зразки 

циліндричної форми, вирізані з керна, під різним кутом нашарування породи. 

Тривісний напружений стан під впливом об’ємного стиску в стабілометрі 

досліджувався за методикою С.І.Алексеєва [28], але в якості робочої рідини 

використовувалось трансформаторне масло. Тензодавачі, наклеєні за відомою 

методикою, давали можливість отримувати одночасно значення радіальних та 

колових напружень, які виникають у зразках під впливом навантаження, 

створюваного в системі. Під час проведення експерименту досліджувалося по 

три зразки з однаковим напрямком нашарування породи. Перший піддавався 

навантаженню до моменту руйнування, яке відбувалося або у вигляді «скол», 

або у вигляді «бочка». Два наступних зразки досліджувалися під 

навантаженнями меншими від максимального на 10 і 15% відповідно, оскільки 

важливим був не сам процес руйнування, а розподіл напружень, що виникав у 

породі під дією навантаження.  

 Отримана картина розподілу напружень в залежності від величини кута 

між напрямком навантажень і напрямком залягання шарів породи, дала 

можливість оцінити значення критичного кута, за якого напруження, що 

виникають в породі під впливом навантаження, а для реальних умов це є кут 

зустрічі породоруйнівного інструменту з породою, є максимальними. 

Відомо, що сили прихоплення залежать від сукупності сил, зумовлених 

перепадом тиску промивальної рідини і липкістю кірки поверхні стовбура 



свердловини, та коефіцієнта тертя. Оскільки сила, що зумовлена перепадом 

тиску, переважно не піддається регулюванню, бо густина і характеристики 

бурового розчину зумовлені геолого-технологічними умовами, тому є 

необхідним максимально зменшити коефіцієнт тертя в процесі взаємодії між 

стовбуром свердловини і поверхнею бурильних труб. Для цього можуть бути 

використані полімерні покриття елементів бурильної колони.  

Під час переміщення бурильної колони в свердловині тертя має дві 

складові механічну і молекулярну. Механічна складова зумовлена механічною 

взаємодією шорстких шарів поверхонь контактуючих матеріалів, товщина яких 

значно перевищує молекулярні шари. Йдеться про значну шорсткість 

поверхонь, що труться, і які взаємодіють своїми нерівностями. У процесі 

механічного тертя за взаємодії тіл що труться, втягуються віддалені від 

поверхні шари. Це зумовлено тим, що зі збільшенням інтенсивності 

викривлення стовбура свердловини і ваги нижньої ділянки труб, більше 

навантаження прикладається до труб і свердловини, відповідно більшим є 

зчеплення шорсткої поверхні труб із шорсткими стінками свердловини. 

Полімерне покриття володіє, порівняно з поверхнею труб, гладкою поверхнею, 

тому ця складова тертя зменшується. 

Без врахування сил, що зростають з часом і залежать від щільності стінок 

стовбура свердловини та адгезійних сил, значна частка сумарних зусиль, які 

потрібні для подолання опору рухові породоруйнівного інструменту припадає 

на руйнування породи долотом та здирання стінок свердловини замками 

бурильної колони. Окрім того, через утворення нерухомої маси бурового 

розчину під час простою, також є необхідним прикладання певного зусилля для 

зрушення її навколо труб і долота. Під час взаємодії пристінкового шару 

свердловини з елементами КНБК існує їх зчеплення. Шорсткості поверхні 

труби і замків в процесі руху сприяють кольматовані стінки свердловини, чим 

спричинюють підвищення опору переміщення.  

Окрім механічної складової тертя, зумовленої шорсткістю труб, 

відбувається фізико-хімічна взаємодія труби з частинками твердої фази кірки на 



рівні молекулярних шарів між атомами і молекулами контактуючих тіл, тобто 

виникає молекулярне тертя. Через взаємне притягання атомів і молекул тіл, що 

дотикаються, або що наблизились на дуже малі відстані, виникають сили 

взаємодії між тілами. Встановлено, що сила такої взаємодії є обернено 

пропорційною шостій степені віддалі між поверхнями тіл (за Б.В.Дерягіним), 

до того ж сила взаємодії зі збільшенням відстані між поверхнями спочатку є 

від'ємною і має адгезійний характер, спричинюючи тим самим злипання 

поверхонь, а потім стає додатною, тобто розклинюючою. Теорія тертя, з 

врахуванням взаємодії тіл на атомно-молекулярному рівні і явища притискання 

та адгезії, описує сумарну силу рівнянням: 

)( ASNF += µ , (1) 

де µ  - коефіцієнт тертя; 

 S  - площа істинного контакту, м2; 

 A  - питома адгезія, що діє на одиниці площі істинного контакту (Н/м2); 

N  - сила притискання, Н. 

Необхідно було отримати порівняльні характеристики адгезійної взаємодії 

на поверхні контакту металу (без покриття і з покриттям) з глинистою кіркою. 

Для дослідження використовувався модельний розчин глини з 

концентрацією твердої фази 20% та умовною в’язкістю 16с. З цього 

формувалася кірка за тиску в 1 МПа, після чого кірка піддавалася ущільненню 

на протязі 5 хв пуансоном без покриття і з покриттям. Експерименти 

повторювалися за різних тисків консолідації від 0,25 до2 МПа. 

Схема пристрою для вимірювання адгезійно-фрикційних властивостей 

наведена включає пневмоциліндр, поршень, шток, пуансон, сформовану кірку, 

обійму, сітку в піддоні обійми, ресивер, запірний вентиль, вимірювальний 

манометр. 

Формування глиняної кірки відбувається у спеціальній камері за перепаду 

тиску до 5 МПа та температурі 200˚С.  



Вимірювання проводяться у такій послідовності. В обійму  вкладають 

зразок з сформованою кіркою. У пневмоциліндр  подається стиснутий газ, який 

через поршень і шток  передає навантаження на пуансон, ущільнюючи 

глинисту кірку. По закінченні процесу ущільнення в пневмоциліндр, через 

ресивер подається стиснутий газ, що діючи на поршень, спричинює відрив 

пуансона від глинистої кірки. Тиск за якого відбувся відрив вимірюється 

манометром. 

Таким чином досліджувалося декілька типів полімерних матеріалів та 

поверхні металу без покриття. 

Наступним етапом цих досліджень був вибір методу поверхневого 

покриття. Розглядалися три типи: метод намотування полімерної тканини, 

метод полімерного покриття розпиленням рідкого складу, метод 

електростатичного напилення порошку та метод пневмоекструзії розчину 

полімеру. 

Перед процесом покриття поверхня НКТ попередньо шліфувалася дрібно 

абразивним папером для видалення поверхневих окислів металу, та 

обезжирювалася ацетоном. Очищені зразки встановлювалися так, щоб 

оберталися відносно головної осі обертання зі швидкістю ~ 20 об/хв і далі 

відбувався один з методів покриття поверхні, результати яких наведено в 

експериментальному розділі роботи. 

Наступним етапом було дослідження покритої поверхні на зношуваність та 

стирання.  

Результати експериментальних досліджень групувалися в таблиці та на 

основі отриманих даних отримано висновки з вибору матеріалу та методу 

покриття поверхні.  

 

7. Обробка результатів досліджень 

Аналітичні, експериментальні та промислові дослідження дають велику 

кількість інформації, що повинна бути проаналізована, опрацьована, зіставлена 



таким чином, щоб якомога об’єктивніше оцінити ті чи інші процеси, 

закономірності та об’єкти дослідження. 

 В роботі використано три методи обробки результатів досліджень: 

а) на основі математичних моделей фізичних процесів з 

використанням сучасних відомих програмних забезпечень із застосуванням 

магнітних носіїв; 

б) на основі математичної статистики експериментальних досліджень 

із застосуванням технічних засобів, пристроїв та обладнання, яке потребує 

ручної обробки інформації; 

в) на основі статистичного моделювання процесів, фізичних явищ, 

схем які дають густину ймовірності на загальних принципах теорії еволюції 

системи із застосуванням відомих надбудов програмного забезпечення для 

візуалізації процесів. 

Для визначення похибки експериментальних досліджень проводяться 

обчислення відносної середньоквадратичної похибки за рівнянням: 
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де ∆п – абсолютна похибка приладу, яким проводились аналітичні 

виміри; 

 n  - середнє значення аналітично вимірюваної величини. 

При застосуванні електровимірювальних приладів враховувалася 

приведена похибка приладу, що залежить від класу точності. 

Отримані результати досліджень наводяться в таблицях на основі яких 

будуються графічні залежності в певних координатних сітках і масштабах. Це 

дає підстави скрупульозного аналізу та важливих висновків щодо технології, 

технічного засобу, пристрою чи наукових засад, які в подальшому можуть (в 

тому чи іншому вигляді) впроваджуватися для практичного застосування під 

час будівництва нафтогазових родовищ з метою підвищення експлуатаційних 

характеристик бурильних, обсадних колон та компоновки низу бурильної 

колони. 



 

Висновки  

1. Базуючись на актуальності, проблемі, завданнях, меті наукових 

досліджень, аналізі літературних і патентних джерел обрано методику 

аналітичних, експериментальних ат промислових досліджень, промислових 

випробувань конструкції, технологій та дослідних стендів. 

2. Застосування комп’ютерних програм, які базуються на методах 

математичного аналізу із застосуванням різного класу інтегродиференціальних 

рівнянь, функцій, матриць повинно враховувати не повний спектр фізико-

механічних величин, що давало б змогу в одній програмі розглядати довільний 

напрям задач, а варто обмежуватись вузьким спрямуванням програм, які дають 

більш точний результат, дають можливість, застосовуючи ті чи інші методи 

оцінки результатів, більш точніше прогнозувати роботоздатність та надійність 

елементів конструкції бурильної колони, зокрема таких відповідальних її 

складових, як різьбові з’єднання, зварні з’єднання та КНБК. 

3 Доведено, що теореми порівняння, ізопериметричні нерівності пов’язані з 

приростом коефіцієнтів в асимптотиці розв’язків, дають можливість оцінювати 

величини потенціальних енергій, які накопичуються як в тілі труби, так і в 

різьбовому з’єднанні, а за ними давати оцінку коефіцієнтам інтенсивності 

напружень, і відповідно, прогнозувати довговічність елементів бурильної 

колони. 

4 Для комп’ютерних програм стосовно даного класу задач, в якому 

розглядається нелінійна пружна деформація елементів бурильної колони та 

динаміка розвитку тріщини в них під дією змінних навантажень, варіаційний 

метод є найбільш ефективним. 

5 Встановлено, що математичне моделювання гідродинамічних процесів із 

застосуванням функції течії на основі оператора Бельтрамі-Лапласа та з 

використанням функції Гріна враховує взаємозв’язок між окремими частинами 

пульсуючої системи. 



6 Застосування статистичного метод моделювання фізичних процесів 

Монте Карло на сучасному етапі комп’ютерних програм дає можливість 

аналітичної перевірки результатів, триманих як математичним моделюванням 

так і експериментальним шляхом, де розбіжність результатів не перевищує 3-

5%. 

7 Розроблено устаткування та методику експериментальних досліджень 

полімерного покриття елементів бурильної колони з моделюванням характеру 

адгезії та їх зношування. 

8 Для експериментальних досліджень процесу зміцнення різьбових 

з’єднань вдосконалено конструкцію концентратора ультразвукових коливань на 

основі математичного моделювання фізичного процесу, що враховує кут 

підйому витка конічної різьби для встановлення оптимальної конфігурації 

концентратора. 
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