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ПЕРЕДМОВА

В монографії представлені результати досліджень, присвячених
аналізу роботи сталевого каркасу вітчизняних промислових будівель.
В якості об’єкту досліджень розглядаються будівлі виробничого
типу, ІІ класу, І ступеня довговічності, не нижче ІІІ ступеня
вогнестійкості, одноповерхові, з мостовими кранами, з каркасною
конструктивною схемою, виконані зі сталевих профілів,
неопалювальні, із суміщеним освітленням, безліхтарні. В якості
методу досліджень використовувався метод скінчених елементів на
базі вітчизняних проєктно-обчислювальних комплексів SCAD та Lira.
Аналізувалась як статичні, так і динамічні характеристики сталевих
каркасів на прикладі будівель, розташованих в м. Дніпро. Серед
основних отриманих результатів слід відзначити: найбільш
ефективним для каркасів подібних будівель є холодногнуті профілі;
спектр парціальних частот основних конструктивних елементів
знаходиться в діапазоні 0,3-23 Гц, що корелює зі спектром шкідливих
для здоров’я людини частот, тому в практиці потрібні додаткові
заходи з метою захисту людини від їх дії.
На сьогодні в низці гірських регіонів світу стаються аномальні
зміни клімату, які провокують несприятливі фізико-географічні
процеси (ерозії, селі, заболочення, підтоплення тощо). Тому
врахування впливу позаштатних змін податливості ґрунтової основи
на міцність надземних переходів нафтопроводів має важливе
діагностичне значення. Запропоновано оригінальний підхід до
механіко-математичного
моделювання
надземних
переходів
нафтопроводів. Пропонований підхід дозволяє враховувати вплив на
поведінку нафтопроводу, зміни властивостей його ґрунтової основи, і
при цьому отримувати остаточні оцінки міцності у вигляді простих
аналітичних виразів, які є зручними для інженерної практики.
Здобуто аналітичні розв’язки крайової задачі, які описують розподіл
зусиль, напружень та переміщень в надземній споруді з урахуванням
її контактної взаємодії з ґрунтовою основою. Встановлено ефекти
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перерозподілу зусиль в надземному переході нафтопроводу при
позаштатній зміні властивостей ґрунтової основи.
Розвинуто ідею механічного рециклінгу полімерних відходів та їх
використання для виготовлення будівельних виробів. Представлено
будівельний виріб – шарувату бетонну колону, яка виготовлена із
використанням утилізованого поліетилентерефталату. Здійснено
механіко-математичне моделювання поведінки такої колони під дією
експлуатаційного навантаження, експериментально визначено
механічні характеристики бетону з різною кількістю полімерного
наповнювача. Досліджено напружено-деформований стан двошарової
бетонної колони з урахуванням контактної взаємодії між
неоднорідними шарами матеріалу. Встановлено, що контактний тиск
між шарами може чинити суттєвий вплив на несучу здатність колони
і його слід враховувати при оцінці міцності. Принагідно
проаналізовано особливий випадок застосування шаруватих
сталебетонних колон, за якого осьове навантаження передається на
бетонне ядро, а підкріплюючою обоймою є пакет сталевих оболонок.
У нафтових і газових свердловинах застосовують обсадні труби,
які з’єднують муфтами з ущільненням і конічною різьбою. Ці
з’єднання складаються з кільцевих ділянок у вигляді тонких оболонок
з лінійно змінною товщиною стінки. Кожна ділянка деформується
осесиметрично під дією внутрішнього і зовнішнього тисків,
контактних тисків у різьбі та ущільненні, впливу деформацій
суміжних ділянок.
Ці деформації описані неоднорідним диференціальним рівнянням
четвертого порядку. Знайдено його розв’язок у вигляді комбінації
функцій Бесселя та вирази розподілів вздовж ділянки радіальних
деформацій, кутів поворотів, внутрішніх згинальних моментів і
поперечних сил у її стінці. На їх основі розроблено методику
визначення деформацій і контактних тисків на ділянках з’єднання з
натягом, куди залучено формули Ламе, щоб врахувати радіальні
зміщення шарів циліндра по товщині стінки. Розроблено математичну
модель пружної взаємодії ділянок труби і муфти у конічному
різьбовому з’єднанні з ущільненням на основі рівнянь рівноваги
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контактних тисків та балансу радіальних натягів і деформацій стінок
ділянок у з’єднанні.
На основі програмної моделі усього з’єднання досліджено
закономірності розподілу контактних тисків у різьбі й ущільненні
з’єднаних з натягом муфти і труби, вплив конструктивних та
експлуатаційних чинників на зміну цих тисків і герметичність
з’єднання. За їх результатами розроблено удосконалену конструкцію
високогерметичного муфтового з’єднання обсадних труб, захищену
патентами.
Розглянуто питання підвищення втомної міцності замкових
різьбових з`єднань елементів бурильної колони.
Досліджено напружено-деформований стан одноопорного та
двоопорного замкового різьбового з’єднання обважнених бурильних
труб. Визначено вплив конструктивних елементів на розподіл
напружень у двоопорному замковому різьбовому з’єднанні.
Оптимізовано геометричні параметри додаткової опори ніпеля
двоопорного замкового різьбового з’єднання обважнених бурильних
труб. Досліджено вплив розміщення основної площини різьби
замкового різьбового з’єднання елементів бурильної колони на
напружено-деформований стан.
Визначено оптимальні довжини ніпеля додаткової опори для 14
типорозмірів розробленої конструкції двоопорного замкового
різьбового з’єднання обважнених бурильних труб. Виведено
безрозмірний коефіцієнт та побудовано його залежності від величини
перекриття ніпеля та муфти у зоні додаткового опорного торця і може
застосовуватися при розробленні інших типорозмірів різьб
аналогічної конструкції.
Результати натурних експериментальних досліджень розробленої
конструкції та методики розрахунку моменту згвинчування
двоопорного замкового різьбового з'єднання підтверджують
проведені дослідження імітаційним моделюванням.
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Статика і динаміка вітчизняних
промислових будівель зі сталевим каркасом
Дмитро Банніков
Український державний університет науки і технологій,
м. Дніпро, Україна
I. ІСНУЮЧІ ПРОМИСЛОВІ БУДІВЛІ ЗІ СТАЛЕВИМ КАРКАСОМ

Впродовж минулого сторіччя на території сучасної України була
побудована доволі значна кількість різноманітних за своїм типом
промислових будівель зі сталевим каркасом. Переважна більшість
таких будівель продовжує експлуатуватись й дотепер, особливо в
крупних
промислових
регіонах,
таких
як
наприклад,
Дніпропетровщина.
Поперед всього необхідно розібратися, що мається на увазі під
промисловими будівлями відповідно до нормативної бази України.
Відразу слід відмітити, що на тепер практично відсутні спеціалізовані
нормативні документи (зокрема ДБН або ДСТУ), які б
регламентували цю сферу. Мають місце лише поодинокі вузько
спеціалізовані норми, як наприклад [1]. Тому фахівці намагаються
відобразити це питання різноманітним чином, переважно у фаховій
або, навіть, навчальній літературі. Остання, до речі, є більш
досконалою в цьому плані.
Так, відповідно до [2] промислове будівництво передбачає
створення основних фондів промисловості, в т.ч. і зведення
промислових будівель. Останні в свою чергу, як правило, входять до
складу промислових підприємств. Промислові будівлі – це будівлі,
призначені для розміщення промислових виробництв та для
забезпечення необхідних виробничих і санітарно-гігієнічних умов для
працюючих.
Згідно «Державного класифікатора будівель та споруд» ДК 0182000 [3] промислові будівлі включають «… криті будівлі
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промислового призначення …» та поділяються за їх галуззю
призначення на наступні 9 видів:
- будівлі підприємств машинобудування та металообробної
промисловості;
- будівлі підприємств чорної металургії;
- будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості;
- будівлі підприємств легкої промисловості;
- будівлі підприємств харчової промисловості;
- будівлі
підприємств
медичної
та
мікробіологічної
промисловості;
- будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлознопаперової промисловості;
- будівлі підприємств лісової індустрії, будівельних матеріалів та
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості;
- будівлі
інших
промислових
виробництв,
включаючи
поліграфічне.
В загальній класифікації вони займають наступне місце – рис. 1.
Проте така класифікація серед фахівців вважається доволі
однобічною, оскільки існує досить значна кількість параметрів
промислових будівель, за якими їх можна класифікувати [4].
Аналізуючи, як зазначалось вище, спеціалізовану навчальну
літературу [2, 5], є можливим створення більш загальної класифікації
промислових будівель – рис. 2. з урахуванням запропонованих
фахівцями в роботі [6] пропозицій. Вона передбачає наступний поділ
промислових будівель на види:
1) за функціональним призначенням на чотири основні групи:
виробничі,
енергетичні,
будівлі
транспортно-складського
господарства і допоміжні будівлі.
До виробничих належать будівлі, в яких здійснюється випуск
готової продукції або напівфабрикатів. Вони поділяються на багато
видів відповідно до галузей виробництва, як наприклад, згідно з
класифікатором ДК 018-2000. До енергетичних належать будівлі ТЕЦ
(теплоелектроцентралей), котельних, електричні і трансформаторні
підстанції та ін. До будівель транспортно-складського господарства
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належать гаражі, склади готової продукції, пожежні депо та ін. До
допоміжних будівель належать адміністративно-конторські, побутові,
пункти харчування, медичні пункти та ін.

Рисунок 1 – Загальна класифікація будівель та споруд
відповідно до ДК 018-2000
2) за класами промислові будівлі поділяють на чотири класи,
причому до І класу відносять ті, до яких ставляться підвищені
вимоги, а до IV класу – будівлі з мінімальними вимогами. Для
кожного класу визначено свої експлуатаційні властивості, а також
довговічність і вогнестійкість основних конструкцій будівель.

9

3) за ступенем довговічності промислові будівлі бувають трьох
ступенів: І ступінь – не менше 100 років; II – не менше 50 років і ІІІ –
не менше 20 років.

Рисунок 2 – Запропонована вдосконалена класифікація
промислових будівель
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4) за ступенем вогнестійкості промислові будівлі поділяють на
п’ять ступенів. Ступінь вогнестійкості, що характеризується групою
загоряння і границею вогнестійкості основних будівельних
конструкцій, установлюють: для будівель І класу – не нижче II
ступеня, для будівель ІІ класу – не нижче III ступеня. Для будівель III
і IV класів ступінь вогнестійкості не нормується.
Зазначимо, що наступні позиції 5-12 є пропозиціями,
розробленими фахівцями та наведеними в роботі [6].
5) за кількістю прогонів промислові будівлі розділяють на
однопрогонові та багатопрогонові.
Один прогін є доцільним для невеликих виробничих, енергетичних
та
складських
будівель.
Однопрогонові
будівлі
також
використовуються для розміщення виробництв, що потребують
значної величини прогонів (від 36 та більше метрів – великопрогонові
будівлі) та значної висоти (більше 18 м). Однопрогонові будівлі
характерні й для виробництв із розташуванням технологічного
обладнання на спеціальних конструкціях – «етажерках», які не
пов’язані з несучими конструкціями самої будівлі.
Багатопрогонові будівлі є найбільш поширеним типом
одноповерхових
промислових
будівель,
який
широко
використовується в різних галузях промисловості. Багатопрогонові
будівлі з однаковими або близькими параметрами прогонів (шириною
та висотою) без внутрішніх відкритих дворів називаються будівлями
суцільної забудови й можуть досягати в плані значних розмірів
(кілька сотень метрів по ширині та довжині).
6) за кількістю поверхів розрізняють одноповерхові та
багатоповерхові будівлі. В сучасному будівництві переважають
одноповерхові будівлі, через те, що вони мають певні переваги. В
таких будівлях кращі умови для розміщення обладнання, організації
виробничих потоків, використання різних транспортних та
вантажопідйомних пристроїв. Багатоповерхові промислові будівлі
проектують при обмежених розмірах території та у випадках, коли
технологічний процес організовують по вертикальній схемі.
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7) за наявністю підйомно-транспортного обладнання промислові
будівлі розділяють на безкранові та кранові (з мостовими кранами та
підвісним транспортом).
8) за конструктивними схемами покриттів розрізняють промислові
будівлі: каркасні площинні (з покриттями по балкам, фермам, рамам,
аркам), каркасні просторові (з покриттями – оболонками одинарної та
двоякої кривини, складками, куполами, склепінням), з висячими
покриттями різних типів (перехресні, пневматичні - повітряноопорні
та повітрянонесучі).
9) за матеріалом основних несучих конструкцій розрізняють
промислові будівлі з залізобетонним каркасом (збірним, монолітним,
збірно-монолітним), сталевим каркасом, цегляними несучими стінами
та покриттям по залізобетонним балкам, металевим та дерев’яним
конструкціям.
10)
за системою опалення промислові будівлі розділяють на
опалювальні та неопалювальні. До неопалювальних відносять
будівлі, в яких виробництво супроводжується надмірними
тепловиділеннями (так званні гарячі цехи: ливарні, прокатні та інші),
а також будівлі, що не потребують опалення (холодні цехи: склади,
сховища та т.п.). До опалювальних будівель відносять всі інші
промислові будівлі, в яких за санітарно-гігієнічними або
технологічними умовами необхідно підтримувати позитивну
температуру повітря в холодний період року.
11)
за системами вентиляції розрізняють промислові будівлі з
природною вентиляцією або аерацією через спеціальні прорізи в
огороджувальних конструкціях; зі штучною припливно-витяжною
вентиляцією за допомогою вентиляторів та системи повітроводів; з
кондиціюванням повітря (штучна вентиляція, що створює постійні
параметри повітряного середовища – температури, вологості, ступеня
чистоти повітря).
12)
за системами освітлення розрізняють будівлі з природним,
штучним або суміщеним (інтегральним) освітленням. Природне
освітлення здійснюють через світлопрорізи отвори в стінах (вікна) та
в покритті (ліхтарі). Штучне освітлення є основним в будівлях без
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природного освітлення або в будівлях без ліхтарів. У таких будівлях
застосовують електричні лампи, що дають спектр, близький до
природного.
13) за профілем покриття промислові будівлі бувають з
ліхтарними надбудовами або без них. Будівлі з ліхтарними
надбудовами влаштовують з метою аерації та (або) для природного
освітлення. Ліхтарні надбудови ускладнюють конструктивне рішення
будівель та їх експлуатацію через накопичення снігу на даху в
міжліхтарних просторах.
Незважаючи на подібну різнобарвність різновидів промислових
будівель, всі вони будуються за приблизно однаковою
конструктивною схемою. Так в останні десятиріччя доволі багато
уваги приділяється проєктуванню та створенню будівель, в тому
числі й промислових з легких тонкостінних сталевих профілів
(ЛСТК) – рис. 3. Проте, як показує досвід їх використання, якщо на
початку ХХІ сторіччя такі конструкції були доволі економічно
ефективні, то останнім часом все більше проявляються їх
конструктивні та експлуатаційні недоліки [7-9]. Серед них варто
відзначити як складнощі із монтажем, так і невисоку довговічність
будівельних конструкцій з таких профілів, завдяки можливості
легкого ушкодження їх під час експлуатації. До того ж несуча
здатність таких профілів теж бажає залишатися кращою, особливо в
складних умовах виробництва. Слід зазначити також, що останнім
часом й ціна на подібні профілі в Україні стрімко підвищилась, що
призвело до різкого зниження їх конкурентоспроможності порівняно
із класичними гарячекатаними [10] або холодногнутими профілями
[11]. Тому все більше проектних організацій та підприємств надають
перевагу застосуванню саме таких профілів. В результаті будівля
проектується за класичною архітектурно-конструктивною схемою –
рис. 4.
Така схема передбачає нескладну прямокутну форму будівлі в
плані, що забезпечує більш просте планувальне та конструктивне
рішення. Відповідно до представленої класифікації в практиці
переважають промислові будівлі виробничого типу, ІІ класу, І
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ступеня довговічності, не нижче ІІІ ступеня вогнестійкості,
одноповерхові, з мостовими кранами, з каркасною конструктивною
схемою, виконані зі сталевих профілів, неопалювальні, із суміщеним
освітленням, безліхтарні.

Рисунок 3 – Конструкція промислової будівлі
з легких тонкостінних сталевих профілів

Рисунок 4 – Конструкція промислової будівлі
з класичних гарячекатаних профілів
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Саме такі будівлі й розглядаються далі як об’єкт досліджень та
аналізу. Оскільки в останні роки перевага в будівництві надається
створенню промислових будівель з невеликими прогонами, то акцент
в ході досліджень робився саме на них. При цьому увага приділялась
двом основним параметрам – статичним та динамічним. Якщо перші
доволі детально розглядаються в значній кількості досліджень, то
другим приділяється дуже незначна увага, хоча за даними, наприклад,
нових чинних стандартів України [12] бальність сейсмічних впливів
збільшено та й навантаження від мостових кранів теж підвищені [13].
Як раз саме ці два види навантажень й створюють найбільш вагомі
динамічні ефекти в промислових будівлях, як різновиді будівельних
конструкцій. З цим пов’язана актуальність проведених досліджень та
отриманих при цьому результатів для забезпечення потрібної
надійності та довговічності [14].
II. МЕТОД АНАЛІЗУ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ

Аналіз роботи будь-якої будівельної конструкції взагалі та
конструкції промислової будівлі зокрема спрямовується на
визначення її напружено-деформованого стану. Це дозволяє надалі
підібрати необхідні поперечні перерізи елементів конструкції, таким
чином, щоб виконувались потрібні відповідно до норм умови. Для
сталевих конструкцій на тепер чинними в Україні є норми [15], які
регламентують весь спектр подібних умов та критеріїв. Ці норми
зорієнтовані, переважно, на використання традиційних методів
будівельної механіки, які серед фахівців нерідко називають
«ручними», оскільки вони передбачають визначення напруженодеформованого стану на основі аналітичних методів.
Наприкінці ХХ ст. у зв’язку із широким розповсюдженням
комп’ютерної техніки значної популярності серед фахівців почали
набувати різноманітні чисельні методи будівельної механіки, які
доволі легко піддаються програмуванню. На їх основі розпочали
створювати відповідні програмні продукти, що дозволяли аналізувати
набагато більш складні види будівельних конструкцій, ніж традиційні
аналітичні методи.
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До таких чисельних методів відносять:
- варіаційно-різніцевий метод. Оснований на заміні варіаційної
задачі скінченно-різніцевим аналогом із застосуванням деякого
функціоналу. Проте хоча й з’являється можливість спростити
порядок похідних функціоналу, але виникають певні труднощі при їх
програмуванні;
- метод скінчених різниць. Має іншу назву – метод сіток – та за
своїм змістом є наближеним методом. Крім цього потребує
вирішення алгебраїчних рівнянь високих порядків і створює певні
складнощі при сполученні елементів конструкцій різної розмірності
або з різними граничними умовами.
- метод скінчених елементів. Напружено-деформований стан
визначається в межах скінченого елементу, на які поділяють
розглядувану область конструкції. При цьому вдається доволі точно
визначити необхідні силові або деформаційні фактори в залежності
від того, в якій формі записуються рівняння розв’язку – методу сил
або методу переміщень, відповідно. Метод був запропонований в
середині минулого сторіччя [16, 17] і виявився доволі вдалим з точки
зору можливості його застосування для різноманітних видів
будівельних конструкцій і різних видів задач [18-20]. В теперішній
час метод продовжує вдосконалюватись [21-24], при цьому його
форма у вигляді методу переміщень виявилась доволі зручною для
програмування. Тому на його основі була створена доволі значна
кількість програмних продуктів як закордонної, так і вітчизняної
розробки. Серед них варто відзначити найбільш потужні та
поширені – ANSYS Workbench [25], SolidWorks [26], COSMOSWorks
[27], Nastran [28], SCAD [29], Lira [30]. Проте закордонні продукти
мають більш специфічну машинобудівну орієнтацію, а вітчизняні
більше пристосовані для вирішення задач в будівельній галузі. До
того ж й фінансове питання набагато переважує в бік вітчизняних
розробок. У зв’язку з цим для проведення досліджень роботи
промислових будівель були обрані два останні вітчизняні пакети
прикладних програм – SCAD та Lira.
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III. СТАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ

Як свідчить накопичений серед фахівців досвід по відношенню
до промислових будівель (як наприклад, [31]) найбільш
пошкоджуваною їх частиною при дії статичних навантажень є несучі
конструкції покрівель. Ці конструкції проєктують або у вигляді ферм,
або у вигляді балок. Однак в обох випадках наявні специфічні
дефекти, що утруднюють, а в окремих випадках, навіть,
унеможливлюють експлуатацію всієї будівлі. Вони обумовлені
наявністю тонкостінних гнучких стрижнів, складною конфігурацією
перерізів, підвищеною концентрацією напружень в вузлах, що робить
ці конструкції вельми чутливими до загальних і місцевих
перевантажень, механічних, температурних і корозійних впливів.
Так, для ферм доволі типовими є втрата стійкості окремими
елементами, розцентрування особливо опорних частин, викривлення
елементів, зв’язані з надмірною їх гнучкістю – рис. 5.
Найбільш характерним дефектом балок є неякісні зварні шви та
корозійні пошкодження, пов’язані з великими площами поверхонь,
що з’єднуються – рис. 6.
Оскільки дефекти в обох випадках різні, то в теперішній час
постає питання вибору найбільш ефективного типу несучих
конструкцій покрівлі, які можуть бути використані, скажімо, при
реконструкції або частковій заміні пошкоджених частин. При цьому
перевага надається двом основним критеріям – масі конструкції та її
вартості.
Зважаючи на вищевикладене в ході чисельних досліджень були
розглянуті наступні види несучих сталевих конструкцій покрівлі на
прикладі однопрогонової промислової будівлі прогоном 24 м,
розташованої в м. Дніпро (рис. 7) [32]:
- варіант 1 – трикутна ферма з гнутозварного квадратного
профілю за ДСТУ [33];
- варіант 2 – трикутна ферма з електрозварної круглої труби за
ДСТУ [34];
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- варіант 3 – трикутна ферма з гарячекатаної круглої труби за
ДСТУ [35];
- варіант 4 – трикутна ферма з прокатних кутиків за ДСТУ [36];
- варіант 5 – балка двотаврова з прокатного двотавру за ДСТУ
[37];
- варіант 6 – балка двотаврова зі зварних листів за ДСТУ [38].
Для забезпечення потрібного ухилу покрівлі за ДБН [39] ферми
прийнято трикутні, а балки – зі скошеним верхнім поясом.

а

б
Рисунок 5 – Типові пошкодження несучих сталевих ферм
покриття виробничих будівель:
а – втрата стійкості; б – розцентрування
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Рисунок 6 – Типові пошкодження несучих сталевих балок
покриття виробничих будівель:
а – неякісний зварний шов; б – корозія
Геометричні схеми прийнятих несучих елементів зображено на
рис. 8. Відповідно до них були створені скінченно-елементні
розрахункові моделі – рис. 9-11. Граничні умови були прийняті у
вигляді шарнірного опирання, що відповідає найбільш поширеній
схемі з’єднання ригелів із колонами та забезпечує статично визначену
їх роботу. В третьому варіанті спеціальним чином добиралось
подрібнення на скінчені елементи, відповідно до рекомендацій,
викладених в роботах [40, 41]. Навантаження задавались за ДБН [42]
як для неопалювальної будівлі.
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Рисунок 7 – Розглядувана промислова будівля:
а – торцевий вигляд; б – боковий фасад
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Рисунок 8 – Геометричні схеми несучих сталевих елементів
покриття промислової будівлі:
а – трикутна ферма; б – прокатна балка; в – зварна балка
В результаті розрахунків були автоматично підібрані потрібні
перерізи несучих елементів, відповідно до вимог чинних норм ДБН
[15] і тільки в останньому варіанті розміри перерізу змінювались
вручну доки не досягалась відповідність вимогам чинних норм. Після
цього відповідно до існуючих правил технологічності за [2] були
уніфіковані перерізи елементів ферм для всіх випадків. Отримані та
проміжні значення перерізів наведені в табл. 1 і 2. Підібрані перерізи
для балок наведені в табл. 3. В цих таблицях всі розміри подані в мм.
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Рисунок 9 – Розрахункова модель сталевої трикутної ферми
покриття промислової будівлі

Рисунок 10 – Розрахункова модель сталевої прокатної балки
покриття промислової будівлі
22

а

б
Рисунок 11 – Розрахункова модель сталевої зварної балки
покриття промислової будівлі:
а – загальний вигляд; б – збільшений фрагмент
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Таблиця 1 – Підібрані перерізи для трикутних ферм з холодногнутих
зварних профілів
Елемент
Варіант 1
Варіант 2
ферми
первісний уніфікований первісний уніфікований
Верхній пояс
□120х7
□120х7
○194х5
○194х5
Нижній пояс
□110х6
□110х6
○133х6,5
○133х6,5
Стійки
□42х3
□80х4
○32х5,5
○68х3
Розкоси
□80х4
□80х4
○73х4
○73х4
Таблиця 2 – Підібрані перерізи для трикутних ферм з гарячекатаних
прокатних профілів
Елемент
Варіант 3
Варіант 4
ферми
первісний уніфікований первісний уніфікований
Верхній пояс ○193,7х5,5
○193,7х5,5
└125х8
└125х8
Нижній пояс
○159х5,5
○159х5,5
└90х7
└90х7
Стійки
○70х4
○70х4
└35х4
└50х3
Розкоси
○83х4
○83х4
└80х5
└80х5
Таблиця 3 – Підібрані перерізи для балок
Елемент балки
Варіант 5
Варіант 6-1
Профіль
–
І70Б1
Стінка
Полиця

–
–

– 1280х4
– 1015х6

Варіант 6-2
–
– 500х4
– 420х6

Масові і кошторисні показники (в цінах 2018 р.) по кожному із
варіантів наведені в табл. 4.
Таблиця 4 – Критеріальні показники для розглядуваних варіантів
Варіант Маса, кг Вартість за 1 т, грн. Вартість конструкції, грн.
1
1028
22 150
22 770
2
1040
18 975
19 734
3
980
28 250
27 685
4
1266
22 912
29 007
5
3103
19 400
60 198
6-1/6-2 1581/2078
19 670
31 098/40 874
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Також доволі цікавим є співставлення отриманих даних стосовно
вартості різних варіантів конструкцій за цінами 2022 р. в Україні –
табл. 5. Однак слід завважити, що певний час деякі із зазначених
стандартів на сталеві профілі не були чинними, проте оскільки ніякої
альтернативи їм не існувало, то багато проектних підприємств пішли
доволі цікавим шляхом. Вони використовують спеціальні стандарти,
вважаючи їх внутрішніми стандартами підприємств, тобто надаючи
їм маркування як технічні умови – ТУ.
Таблиця 5 – Критеріальні показники для розглядуваних варіантів
(за цінами 2022 р.)
Варіант Маса, кг Вартість за 1 т, грн. Вартість конструкції, грн.
1
1028
41 300
42 456
2
1040
50 090
52 094
3
980
49 790
48 794
4
1266
38 330
48 488
5
3103
55 500
172 217
6-1/6-2 1581/2078
47 830
75 690/99 391

Вартість, грн.

Загальна динаміка ціноутворення зображена на графіку рис. 12
(варіант 6 являє собою варіант 6-1, а варіант 7 – варіант 6-2).
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Рисунок 12 – Динаміка зміни вартості досліджуваних елементів
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Таким чином, як свідчать отримані дані, представлені в табл. 4 і
5, та узагальнені на графіку рис. 12, з урахуванням вартості 2018 р.
найбільш економічно ефективним слід вважати варіант трикутної
сталевої ферми з електрозварної круглої труби. В теперішній час
(2022 р.) найбільш економічно ефективним виявляється варіант
трикутної ферми з гнутозварного квадратного профілю. За
технологічністю виготовлення він переважає попередній варіант.
На другому місці слід відзначити з урахуванням вартості 2018 р.
варіант трикутної сталевої ферми з гнутозварного квадратного
профілю, а з урахуванням вартості 2022 р. – варіант трикутної
сталевої ферми з гарячекатаної круглої труби або з прокатних
кутиків. Їх вартість виявляється вищою на 15 % в кожному випадку
при приблизно однакових масових показниках. Зважаючи на низьку
технологічність виготовлення та складощі при експлуатації
(необхідність приборки пилу, ускладнене покриття антикорозійними
сумішами тощо) з цих двох варіантів перевагу слід надати все ж таки
першому з гарячекатаної круглої труби.
Найбільш кошторисним (вище на 67 % в цінах 2018 р. та 306 % в
цінах 2022 р. порівняно з найбільш ефективним варіантом) та й
маючим найбільшу вагу (приблизно в 3 рази порівняно з найбільш
ефективним варіантом) виявляється сталевий двотавровий прокатний
профіль, особливо в цінах 2022 р., який категорично не
рекомендується до застосування в якості несучого елементу
сталевого каркасу промислової будівлі розглядуваного типу.
Балковий зварний профіль також на тепер суттєво знизив свою
економічну привабливість порівняно з 2018 р., й може бути
рекомендований тільки за відсутності технологічних можливостей з
виготовлення трикутних ферм. Його масові показники на 54 – 102 %
вище, ніж найбільш ефективного варіанту, та за кошторисною
вартістю – вище приблизно вдвічі.
Також слід відмітити значний приріст кошторисної вартості
металопрокату в 2022 р. порівняно з 2018 р., причому в першу чергу
за рахунок прокатних профілів заводського виготовлення.
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IV. ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ

Якщо статичні розрахунки є доволі розповсюдженими стосовно
промислових будівель, то динамічні розрахунки практично не
виконуються. У спеціальній фаховій літературі [43] це пояснюється
тим, що існуючі динамічні навантаження (наприклад від руху
мостових кранів по підкранових балках) не переносяться на несучі
елементи каркасу будівлі. Проте останні сучасні дослідження, в тому
числі й по іншим типам будівельних конструкцій, свідчать про те, що
це невірно [44, 45]. Також в сучасних умовах нерідко компактне
обладнання, що прикріплюється до несучого каркасу будівлі,
виявляється доволі потужним джерелом динамічних впливів. До того
ж робота робітників на подібних підприємствах із наявними
динамічними навантаженнями чинить суттєвий вплив на здоров’я
персоналу та якість його роботи [46]. Все це спонукає до розгляду
такого питання як динамічна робота промислової будівлі.
Як і випадку статичного аналізу доволі зручним для аналізу
динамічної роботи виявляється метод скінчених елементів. В ході
чисельних досліджень розглядалась багатопрогонова будівля з
основними прогонами 15 м, розташована в м. Дніпро (рис. 13) [47].
Розроблена скінченно-елементна схема цієї будівлі наведена на
рис. 14. При цьому аналізувались наступні варіанти, як найбільш
поширені в сучасній проєктній практиці:
- варіант 1 – будівля довжиною 4 кроки по 6 метрів;
- варіант 2 – будівля довжиною 6 кроків по 6 метрів;
- варіант 3 – будівля довжиною 10 кроків по 6 метрів.
Конструктивно всі ці варіанти були абсолютно ідентичні та
виконані за традиційною конструктивною схемою із використанням
профілів класичного типу – колони з швелеру 24П за ДСТУ [48] та
гарячекатаного двотавру 40 за ДСТУ [37], підкранові балки з
гарячекатаного двотавру 40 за ДСТУ [37], ферми з гнутозварного
квадратного профілю за ДСТУ [33] (80х80х4, 100х100х4, 120х120х4),
прогони покриття зі швелеру 16П за ДСТУ [48], в’язі з прокатних
кутиків 75х75х5 за ДСТУ [36].
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Опирання на фундамент прийнято за шарнірною схемою, що
забезпечує відповідне розташування анкерних болтів.

а

б
Рисунок 13 – Розглядувана промислова будівля:
а – загальний вигляд; б – поперечний переріз
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а

б

в
Рисунок 14 – Розглядувана модель промислової будівлі:
а – варіант 1; б – варіант 2; в – варіант 3
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Додатково аналізувались ще 2 варіанти, що відрізнялись
прийнятим профілем для елементів сталевої ферми покриття (на
основі даних статичних досліджень – див. розділ ІІІ):
- варіант 4 – ферма з електрозварної круглої труби за ДСТУ [35];
- варіант 5 – ферма з прокатних кутиків за ДСТУ [36].
Основні отримані результати динамічного аналізу розглядуваної
конструкції промислової будівлі наведені в табл. 6-8.
Таблиця 6 – Парціальні частоти для розглядуваних варіантів, Гц
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
Ферма
0,343
0,296
0,307
0,306
0,297
Колони
1,977
1,847
1,961
1,867
1,881
Прогони
4,269
4,288
4,288
4,288
4,288
покриття
Підкранова
5,692
5,591
5,595
5,599
5,608
балка
В’язі
22,410
22,128
22,465
22,448
22,577
Таблиця 7 – Кругові частоти для розглядуваних варіантів, рад/с
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
Ферма
2,155
1,858
1,928
1,924
1,866
Колони
12,422
11,604
12,322
11,731
11,819
Прогони
26,820
26,944
26,939
26,94
26,943
покриття
Підкранова 35,763
35,132
35,157
35,178
35,237
балка
В’язі
140,807
139,032
141,153
141,043
141,853
На рис. 15-28 представлені парціальні форми коливань (чорним
кольором вказано вихідне положення конструкції, червоним
кольором
показана
форма
коливань)
для
різноманітних
конструктивних несучих елементів розглядуваної промислової
будівлі.
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Таблиця 8 – Періоди для розглядуваних варіантів, с
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
Ферма
2,916
3,382
3,258
3,266
3,367
Колони
0,506
0,541
0,510
0,536
0,532
Прогони
0,234
0,233
0,233
0,233
0,233
покриття
Підкранова
0,176
0,179
0,179
0,179
0,178
балка
В’язі
0,045
0,045
0,045
0,045
0,044
Зазначимо відразу, що для варіантів 4 і 5 якісно форми коливань
залишаються аналогічними до варіантів 1-3, тому вони не наводяться.

Рисунок 14 – Форма коливань ферми
для промислової будівлі (варіант 1)
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Рисунок 15 – Форма коливань колон
для промислової будівлі (варіант 1)

Рисунок 16 – Форма коливань прогонів покриття
для промислової будівлі (варіант 1)
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Рисунок 17 – Форма коливань підкранових балок
для промислової будівлі (варіант 1)

Рисунок 18 – Форма коливань в’язей
для промислової будівлі (варіант 1)

33

Рисунок 19 – Форма коливань ферми
для промислової будівлі (варіант 2)

Рисунок 20 – Форма коливань колон
для промислової будівлі (варіант 2)
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Рисунок 21 – Форма коливань прогонів покриття
для промислової будівлі (варіант 2)

Рисунок 22 – Форма коливань підкранових балок
для промислової будівлі (варіант 2)
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Рисунок 23 – Форма коливань в’язей
для промислової будівлі (варіант 2)

Рисунок 24 – Форма коливань ферми
для промислової будівлі (варіант 3)
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Рисунок 25 – Форма коливань колон
для промислової будівлі (варіант 3)

Рисунок 26 – Форма коливань прогонів покриття
для промислової будівлі (варіант 3)
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Рисунок 27 – Форма коливань підкранових балок
для промислової будівлі (варіант 3)

Рисунок 28 – Форма коливань в’язей
для промислової будівлі (варіант 3)
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Для можливості оцінки рівня небезпеки для людини отриманого
спектру власних парціальних частот коливань порівняємо їх із
цікавими даними, наведеними в роботі [46]. Так, при динамічних
впливах на людину найбільш істотно те, що тіло людини можна
представити у вигляді складної динамічної системи. Численні
дослідження показали, що ця динамічна система змінюється залежно
від пози людини, її стану – розслаблене або напружене – та інших
факторів.
Для такої системи з медичної точки зору можна виділити
небезпечні резонансні частоти. І якщо зовнішні сили впливають на
людину з частотами, близькими або рівними резонансним, то різко
зростає амплітуда коливань як усього тіла, так і окремих його
органів – табл. 9. При цих частотах інтенсивна вібрація може
призвести до травматизації хребта і кісткової тканини, розладу зору,
у жінок – викликати передчасні пологи. Коливання викликають у
тканинах органів змінні механічні напруження. Інформація про діючу
вібрації сприймається вестибулярним апаратом, що може передавати
у мозок неправильну інформацію, призводячи ще й до психоневротичних розладів.
Таблиця 9 – Парціальні резонансні частоти коливань органів тіла
людини, Гц
Орган тіла
Частота
людини
резонансних коливань
Голова
20 - 30
Очні яблука
60 - 90
Вестибулярний апарат
0,5-13
Серце
4-6
Шлунок
2-3
Кишечник
2-4
Нирки
6-8
Руки
2-5
Система таз-спина
5
Система груди-живіт
3
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Як бачимо із отриманих в ході проведених досліджень даних
(табл. 6), небезпечними є коливання всіх конструктивних елементів
промислової будівлі окрім ферм. Особливу небезпеку являють
колони будівлі, які часто використовуються для кріплення до них
різноманітного обладнання або допоміжного устаткування та
вволікають у роботу весь каркас будівлі. Тому питання покращення їх
динамічної роботи є першочерговою задачею. При цьому під
покращенням маємо на увазі зміщення спектру парціальних частот
коливань за межі шкідливого для людини. Фактично мова йде про
підвищення парціальних частот найважливіших конструктивних
елементів промислової будівлі.
Оскільки зміна профілю перерізу доволі слабко впливає на
динамічні властивості певного конструктивного елементу, як рівно й
зміна довжини промислової будівлі, то потрібні більш радикальні
заходи.
Одним із подібних запропонованих прийомів є додавання
спеціальних «розтяжок» круглого перерізу діаметром 20 мм під кутом
до горизонту приблизно 60  – рис. 29. Розрахункова скінченноелементна модель для цього випадку представлена на рис. 30, а
отримана парціальна форма коливань для колон будівлі – на рис. 31.
Звісно слід зазначити, що такий підхід є доволі специфічним,
проте коли мова йде про можливість подальшої експлуатації будівлі
взагалі або у важкодоступних умовах будівництва, то він виявляється
повністю виправданим.

Рисунок 29 – Рама вдосконаленого каркасу промислової будівлі
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Рисунок 30 – Розглядувана модель вдосконаленого каркасу
промислової будівлі

Рисунок 30 – Форма коливань колон
для вдосконаленого каркасу виробничої будівлі
Співставлення парціального частотного спектру для варіантів без
та з використанням динамічної стабілізації каркасу будівлі наведена в
табл. 10. Як видно вдалось підвищити власну парціальну частоту для
колон і при цьому якісно змінити форму коливань, яка тепер
практично не залучає в роботу весь каркас промислової будівлі.
«Нова» парціальна частота наблизилась до границь спектру найбільш
шкідливих частот для людини.
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Таблиця 10 – Співставлення парціальних частот до і після динамічної
стабілізації каркасу промислової будівлі, Гц
Варіант 1
Варіант з динамічною
(без динамічної
стабілізацією
стабілізації)
Ферма
0,344
0,345
Колони
1,978
5,136
Прогони
4,269
4,287
покриття
Підкранова
5,695
5,637
балка
В’язі
22,384
22,388
Також додатково було проаналізовано вплив поперечного
перерізу «розтяжок» на динамічну стабілізацію конструкції колон та
каркасу промислової будівлі – табл. 11.
Таблиця 11 – Залежність парціальних частот від поперечного перерізу
стабілізуючих «розтяжок», Гц
Переріз, мм
20
40
100
Колони
5,136
5,350
5,433
Як ми бачимо з результатів розрахунків, переріз «розтяжок»
чинить дуже незначний вплив на парціальну частоту коливання
колон.
V. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Викладені у розділі результати проведених досліджень
вітчизняних промислових будівель зі сталевим каркасом дозволили в
цілому розширити уявлення про їх дійсну роботу, виявити найбільш
економічно ефективні й доцільні на тепер конструктивні рішення, а
також отримати новітні дані про динамічні показники будівель такого
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типу та їх вплив на здоров’я людини. В ході досліджень
аналізувались промислові будівлі найбільш поширеного на сьогодні
типу та з найбільш розповсюдженими геометричними розмірами, що
надає змогу розповсюдити й застосувати отримані результати на
доволі широкий клас подібних будівельних конструкцій. При аналізі
використовувався найпопулярніший на сьогодні чисельний метод
будівельної механіки – метод скінчених елементів. Для його
реалізації були обрані вітчизняні програмні комплекси – SCAD та
Lira – що відрізняються як в цілому будівельною орієнтацією, так і
невисокою кошторисною вартістю.
Також слід відзначити, що окремо розглянуто на початку розділу
питання класифікації промислових будівель в чинній нормативній
базі України не є досконалим та потребую суттєвих змін. В розділі
наводяться пропозиції відповідно до впорядкування цього питання.
Серед найбільш важливих наукових результатів слід зазначити
наступні:
1. Найбільш ефективним з точки зору маси й вартості
конструктивним рішенням несучого елемента покрівлі слід вважати
застосування ферм із електрозварних холодногнутих профілів
квадратного або круглого поперечного перерізів.
2. Наступними з точки зору цих критеріїв слід вважати
гарячекатані круглі труби або кутики, які приблизно на 15 %
виявляються більш вартісними. Проте їх технологічна складність у
використанні накладає певні обмеження на виготовлення з них
несучих сталевих елементів ферм.
3. Найменш ефективним для несучих конструкцій покриття
сталевих каркасів є прокатні балкові профілі, які майже втричі
перевищують за вартістю попередні типи профілів.
4. Спектр парціальних частот основних конструктивних
елементів сталевих каркасів промислових будівель знаходиться в
діапазоні 0,3-23 Гц, що якраз доволі добре корелює зі спектром
шкідливих для здоров’я людини частот. При цьому найбільшу
небезпеку являють колони, що залучають в процесі динамічної
роботи весь сталевий каркас будівлі.
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Практичні результати досліджень зводяться до:
1. Встановлено, що ані зміна поперечних перерізів
конструктивних елементів сталевого каркасу промислової будівлі, ані
довжини самої будівлі суттєвим чином не впливає на спектр власних
парціальних
динамічних
характеристик
сталевого
каркасу
промислової будівлі розглядуваного типу та форми її коливань.
2. Запропоновано варіант динамічної стабілізації сталевого
каркасу, що полягає у встановленні спеціальних «розтяжок». Такий
підхід дозволяє підвищити власні парціальні частоти, зсунувши їх на
межі небезпечної для людини зони.
В цілому отримані результати можуть бути використані як в
практиці проєктування та відновлення існуючих вітчизняних
промислових будівель, так і враховані в чинній нормативній базі
України.
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Аналітична модель міцності надземних
переходів нафтопроводів, споруджених на
гірських територіях
Андрій Андрусяк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна
I. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ НАДЗЕМНИХ
ПЕРЕХОДІВ НАФТОПРОВОДІВ

На сьогодні в низці гірських регіонів світу стаються аномальні
зміни клімату, які спричинюють несприятливі фізико-географічні
процеси (ерозії, селі, заболочення, підтоплення тощо). За такої
ситуації врахування позаштатних змін податливості ґрунтової основи
на міцність переходів нафтопроводів має важливе діагностичне
значення. Магістральні нафтопроводи, які прокладені гірськими
територіями, зазвичай долають на своєму шляху цілу низку
природних та штучних перепон (яри, гірські річки, дороги,
технологічні виробки тощо). Присутність таких перепон створює
необхідність будівництва переходів. Найширше застосування
одержали балкові переходи. Вони виявились найдешевшими щодо
проведення будівельних робіт та простими і зручними в експлуатації
[1, 2]. Разом з цим переходи магістральних трубопроводів – це
високонавантажені конструкції, оскільки ще на етапі проєктування з
метою економії матеріалу в них закладаються досить низькі,
порівняно з іншими галузями, коефіцієнти запасу міцності [3]. Тому
при проєктувальних чи оцінкових розрахунках на міцність та
жорсткість слід прагнути урахувати всі суттєві фактори, які
впливають на поведінку переходу нафтопроводу під час його
експлуатації [4]. Актуальність уточнення методів розрахунку
напружено-деформованого стану нафтопроводів впродовж настільки
довготривалого часу пояснюється тим, що внаслідок великої
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протяжності споруди, збільшення товщини її стінки хоча б на 1мм
призведе до суттєвої перевитрати матеріалу та фінансування.
Характерною особливістю роботи надземного трубопровідного
переходу є його взаємодія з прилеглими підземними ділянками.
Зазвичай надземні балкові переходи магістральних трубопроводів не
мають жорсткого закріплення, а опираються на ґрунтову основу (дно
траншеї) [5]. Масив ґрунту для них є не лише навантаженням, але і
середовищем, в якому розвиваються деформації споруди. Як
результат, завдання розрахунку напружено-деформованого стану
трубопроводу переходить в завдання розрахунку системи
“трубопровід – масив ґрунту”.
Розвиток методів оцінки напружено-деформованого стану
надземних переходів нафтопроводів є актуальною практичною
задачею, вирішення якої сприятиме підвищенню безпеки
трубопровідних систем, прокладених у гірських районах.
Аналіз сучасних досліджень та публікацій вказує на те, що в
інженерній практиці розвиваються кілька основних напрямів щодо
опису напружено-деформованого стану та оцінки міцності надземних
переходів нафтопроводів.
Перший напрям полягає у схематизації реального об’єкта
розрахунку та побудові спрощених механіко-математичних моделей,
поведінку яких можливо описати аналітично, використовуючи
класичні засоби механіки деформівного твердого тіла. Тут зазвичай
надземний перехід моделюють балкою, яка жорстко закріплена з
обидвох боків [2, 5–8]. В механіці таку модель називають “жорсткою
моделлю”. Зрозуміло, що такий підхід суттєво спрощує задачу, але
разом із цим призводить до суттєвих неточностей розрахунку,
оскільки така “жорстка модель” не дозволяє жодним чином врахувати
вплив на міцність надземного переходу властивостей ґрунтової
основи, на яку опирається трубопровід. Зокрема, використання
“жорсткої моделі” для проєктувального розрахунку призводить до
перевитрати матеріалу на спорудження переходу, а отже до зайвих
фінансових витрат. Деякі автори не будують стержневої моделі, а
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обмежуються
використанням
формули
Барлоу
(Barlow’s),
доповнюючи її емпіричними коефіцієнтами [1, 8].
Другий напрям досліджень полягає у використанні для опису
напружень і деформацій в надземних та підземних ділянках
нафтопроводів числових методів [9–13]. Найчастіше дослідники
використовують метод скінченних елементів та універсальні пакети
програм для автоматизованих інженерних розрахунків ANSYS,
SolidWorks, Nastran чи програми що спеціалізуються на вузькому колі
задач, наприклад “3D PipeMaster”. В таких випадках масив ґрунту
задається лінійними або нелінійними в’язями скінченної жорсткості.
В'язі встановлюються в кожному вузлі схеми трубопроводу. Основна
проблема використання таких в'язей – це визначення функцій опору
ґрунту [12]. Також в автоматизованих пакетах програм для
моделювання ґрунтової основи можна застосовувати нелінійні моделі
суцільного середовища, які можуть враховувати процеси ущільнення
та формозміни ґрунту [13].
Ще один напрям досліджень полягає у застосуванні та розвитку
класичних методів механіки контактної взаємодії для оцінки
напруженого стану трубчастих чи пластинчастих елементів, які
контактують з пружними тілами. Зокрема, напружений стан та
гранична рівновага підземних трубопроводів, споруджених в зоні
активних розломів, досліджувалися в праці [14]. Із застосуванням
контактної механіки задачу про взаємодію трубопроводу з масивом
ґрунту можна також представити як модель шаруватого тіла під дією
розподілених чи локальних навантажень. Розрахунки на міцність та
жорсткість шаруватих структур за осесиметричних навантажень
представлені в працях [15, 16], а за дії локального довільно
орієнтованого навантаження в роботі [17]. Підходи щодо дослідження
контактної взаємодії циліндричної оболонки з пружним тілом
засобами віртуального та лабораторного експериментів подано в
роботах [18–20].
Узагальнюючи досвід попередніх досліджень можна виокремити
основні схеми взаємодії трубопроводу з ґрунтом:
а) поздовжнє переміщення трубопроводу у ґрунті;
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б) поперечне переміщення трубопроводу у ґрунті по горизонталі;
в) поперечне переміщення трубопроводу у ґрунті по вертикалі
(при цьому можливі переміщення як униз в бік ґрунту природного
залягання, так і вгору у бік ґрунту засипки);
г) кручення трубопроводу у ґрунті.
Якщо розглядати вплив переміщення ґрунтових масивів на
трубопровід, то можна відзначити, що в загальному випадку
трубопровід під впливом рухів ґрунту відчуває просторові
переміщення, які можуть бути розкладені на окремі випадки,
викликані різними схемами впливу ґрунту на трубопровід (ці схеми
корелюють з вищерозглянутими, але формулюються дещо інакше):
а) поздовжні переміщення трубопроводу, спричинені поздовжнім
переміщенням ґрунту;
б) поперечні переміщення трубопроводу горизонталлю,
викликані
поперечними горизонтальними рухами ґрунту;
в) поперечні переміщення трубопроводу по вертикалі, спричинені
поперечними вертикальними рухами ґрунту;
г) закручування трубопроводу внаслідок закручування (повороту)
ґрунтової маси, в якій прокладено трубопровід.
Поздовжні, поперечні горизонтальні, поперечні вертикальні
зсуви ґрунту, а також повороти ґрунтової маси, в якій розміщено
трубопровід, можуть бути викликані замочуванням ґрунту, зсувними
процесами, здиманням ґрунту, процесами, що проходять у
вічномерзлих ґрунтах при їх сезонному замерзанні та відтаванні, а
також сейсмічними впливами, що призводять до динамічних
переміщень ґрунтових мас чи їх розломів.
У представленому дослідженні автор ставив перед собою дві
основні задачі:
Побудувати таку механіко-математичну модель надземного
переходу нафтопроводу, за допомогою якої можна коректно
врахувати вплив на міцність споруди властивостей ґрунтової основи
на яку опирається перехід.
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Використовуючи побудовану модель, отримати лаконічні
аналітичні результати, які були б зручними для практичних
інженерних розрахунків.
Метою даного параграфу є розвиток інженерної методики
розрахунку на міцність
надземних переходів нафтопроводів.
Авторський підхід до розрахунку дозволить ураховувати вплив на
міцність споруди властивостей ґрунтової основи і при цьому
одержувати прості аналітичні результати придатні для проектних чи
діагностичних розрахунків.
II. МЕТОД ОТРИМАННЯ АНАЛІТИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ

Постановка задачі. Розглянемо схему однопрогонового
надземного переходу нафтопроводу рис. 1, а. Перехід складається з
надземної ділянки BC завдовжки 2l та прилеглих до неї підземних
ділянок АВ та СК, які опираються на ґрунтову основу. Довжини
підземних ділянок значно більші за надземну ділянку. Зважаючи на
те, що властивості ґрунту на підземних ділянках ідентичні, а
надземна ділянка деформується симетрично відносно своєї середини,
достатньо описати напружено-деформований стан нафтопроводу на
половині ділянки BC та ділянці СК.

Рисунок 1 – Схема надземного переходу нафтопроводу:
а – загальний вигляд об’єкта дослідження; б – розрахункова модель
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Уведемо локальні системи декартових координат (рис. 1, а),
сумістивши їх початки відповідно із серединою надземної ділянки BC
та із лівим краєм підземної ділянки СК.
На ділянці CК, де нафтопровід знаходиться у ґрунті, його
напружено-деформований стан моделюватимемо півбезмежним
трубчастим стержнем, який опирається на пружну основу (рис. 1, б).
Використаємо модель пружної основи Фусcа-Вінклера. Для такої
основи розподілена реакція в кожній точці труби пропорційна
прогину нафтопроводу, а також залежить від властивостей ґрунту.
Поведінку надземної ділянки нафтопроводу BC зобразимо прямим
поперечним згином трубчастого стержня скінченної довжини.
Силовий вплив на споруду власної ваги нафтопроводу, ваги продукту
в трубах, а також ваги ґрунту на підземній ділянці моделюємо
рівномірно розподіленими навантаженнями з інтенсивностями q1 та
q 2 . Також врахуємо напруження від внутрішнього тиску та сталого за
довжиною температурного перепаду. Зазначимо, що після
завершення силового та деформаційного аналізу поведінки споруди і
переходу до більш детального розгляду питань міцності, нафтопровід
моделюватимемо тонкостінною оболонкою. Усі дослідження
проводимо в геометрично та фізично лінійній постановці.
Запишемо систему диференціальних рівнянь рівноваги в
переміщеннях, які описують деформування ділянок нафтопроводу:
d 4 w y1
(1)
EJ z
 q1  0, x1  [0, l );
dx14
EJ z

d 4 wy 2
dx24

 Dk y wy 2  q2 , x2  [0, ),

(2)

де w y1 , w y 2 – поперечні переміщення відповідно надземної та
підземної ділянок нафтопроводу; E – модуль Юнга матеріалу труб;
J z – осьовий момент інерції попереччя труб; D – діаметр труб; k y –
коефіцієнт постелі ґрунтової основи.
Побудова розв’язку крайової задачі. Послідовне інтегрування
чотири рази рівняння (1) дозволяє одержати вирази для функції
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прогину і її похідних. Загальні вирази внутрішніх зусиль в надземній
ділянці нафтопроводу матимуть такий вигляд:

d 3 w y1
 Qy1 ( x1 )  Q01  q1 x1 ;
 EJ z
3
dx

1
(3)

2
d
w
1 2
 EJ
y1

M
(
x
)

M

Q
x

q1 x1 .
z
z
1
1
01
01
1
2

dx
2

1
Вирази для знаходження переміщень:
 dwy1
M 01 x1 Q01 x12 q1 x13
 dx  1 ( x1 )   01  EJ  2 EJ  6 EJ ;
 1
z
z
z
(4)

2
3
4
w ( x )  w   x  M 01 x1  Q01 x1  q1 x1 .
01
01 1
 y1 1
2 EJ z 6 EJ z 24 EJ z
Тут Q y1 ( x1 ) , M z1 ( x1 ) , 1 ( x1 ) – функції поперечних сил, згинальних

моментів та кутів повороту в надземній ділянці нафтопроводу;
Q01 , M 01 та  01 , w01 – статичні та геометричні початкові параметри.
Тепер перейдемо до побудови загального розв’язку рівняння (2).
Оскільки для нашої споруди ЕJ z  const , то рівняння (2) подамо в
такому виді
d 4 wy 2
q2
4
(5)

4

w

, x2  [0, ),
y
2
4
dx2
EJ z
де введено позначення   4 k y D / 4 EJ z – коефіцієнт, який залежить
від жорсткості ґрунтової основи на осадку і від жорсткості труб
нафтопроводу на згин.
Загальний інтеграл рівняння (5) представимо у такому вигляді
wy 2 ( x2 )  e  x (C1 sin  x2  C2 cos x2 ) 
(6)
q
 e x (C3 sin  x2  C4 cos  x2 )  2 ,
Dk y
2

2

де сталі інтегрування C1 – C 4 визначаються з граничних умов на краях
підземної ділянки.
Для знаходження сталих інтегрування сформулюємо чотири
крайові умови. Перші дві умови описують те, що на правому краю
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підземної ділянки нафтопроводу СК поперечна сила і згинальний
момент дорівнюють нулеві:
EJ z

d 3 wy2

 0 , EJ z

dx 23

d 2 wy2

x2 

dx 22

 0.

(7)

x2 

Тоді, задовольняючи умови (7) з виразy (6) отримаємо C 3  C 4  0 .
Наступні дві умови описують те, що на лівому краю підземної
ділянки, друга та третя похідні від функції поперечних переміщень
дорівнюють статичним початковим параметрам ділянки СК:
d 2 wy2
d 3 wy2
EJ z
 M 02 , EJ z
 Q02 .
(8)
dx 22 x 0
dx 23 x 0
2

2

Таке представлення крайових умов це методичний крок, який
дозволить подати кінцеві співвідношення у простому компактному
вигляді. Задовольняючи умови (8) одержимо:
M 02
 M 02  Q02
C1  
,
C

.
(9)
2
EJ z 2  2
2  3 EJ z
Тепер підставляючи значення сталих інтегрування (9) у вираз (6)
отримаємо повний розв’язок рівняння (5) для підземної ділянки у
вигляді формул для визначення поперечних сил Q y 2 ( x 2 ) , згинальних
моментів M z 2 ( x 2 ) , кутів поворотів  2 ( x 2 ) та поперечних переміщень
wy 2 (x2 ) :
Q y 2 ( x 2 )  2 M 02 4 ( x 2 )  Q02 2 ( x 2 ),
M z 2 ( x 2 )   M 021 ( x 2 ) 

Q02
 4 ( x 2 );


2 2
 2 ( x2 ) 
[2 M 02 3 ( x 2 )  Q021 ( x 2 )],
Dk y
w y 2 ( x2 )  

2
M 02 2 ( x2 )  Q02 3 ( x2 )  q2 .
Dk y
Dk y

У формулах (10), (11) введено нові позначення:
1 ( x 2 )  e  x (cos  x 2  sin x 2 );
2

 2 ( x 2 )  e  x (cos  x 2  sin  x 2 );
2
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(10)

(11)

 3 ( x 2 )  e  x cos x 2 ;  4 ( x 2 )  e  x sin  x 2 .
Залишилось записати крайові умови на початку надземної ділянки
нафтопроводу і умови сумісності і нерозривності у місці з’єднання
надземної ділянки BC із підземною ділянкою СК. Отже, при x1  0 з
умов симетрії споруди зрозуміло, що дотична до лінії прогинів буде
паралельною осі x1 , тому  01  0 та Q01  0 . У місці з’єднання
ділянок маємо таку систему умов:
Q y1 (l )  Q y 2 (0), M z1 (l )  M z 2 (0);
(12)
 y1 (l )   y 2 (0), w y1 (l )  w y 2 (0).
2

2

Задовольняючи умови (12), із співвідношень (3), (4) та (10), (11)
отримаємо вирази для знаходження початкових параметрів:
 l2

q1l
M 01 


(
1


l
)
 6 EJ
;
l

z
 2 
EJ z
1
M 02   M 01  q1l 2 , Q02  q1l ;
2
Q02 
1  M 01l 2 q1l 4  q 2


 
w01    M 02 

,


EJ
2
24
Dk


z 

y
де   2 2 / Dk y .
Отримані розв’язки (3), (4) та (10), (11) у поєднанні з виразами
початкових параметрів дозволяють виконувати повний аналіз
розподілу зусиль та деформацій в надземному переході нафтопроводу
із врахуванням впливу на поведінку споруди властивостей ґрунтової
основи.
III. ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проілюструємо одержані результати на прикладі реальної
споруди. На рис. 2 зображено загальний вигляд надземного переходу
нафтопроводу, який прокладено у гірській місцевості. За приклад ми
обрали однопрогоновий перехід (на рис. 2 він зображений ліворуч).
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Довжина надземного прогону переходу складає 25 м, ґрунтова
основа – суглинок зі щебенем, для якої коефіцієнт постелі
k y  10 МН / м 3 . Підземні ділянки переходу знаходяться на глибині –
1,2 м , а питома вага ґрунту – 0,027 Н / см 3 . Матеріал труб – трубна

сталь з такими характеристиками: модуль Юнга – 2,06  10 5 МПа ,
коефіцієнт Пуассона – 0,3, коефіцієнт лінійного розширення –
12  10 6 К 1 , межа плинності – 364 МПа , діаметр труб – 720 мм ,
товщина стінки труби – 9,5 мм . Температура повітря під час монтажу
переходу складала 22  С . Трубопроводом транспортують сиру нафту,
робочий тиск становить – 3,1МПа . Інтенсивності розподілених
навантажень для розрахункової моделі (рис. 1, б) обчислювали за
стандартними методиками [7]. Їх значення виявились наступними:
для
заповненого
продуктом
нафтопроводу
q1  5,2 КН / м ,
q 2  28,5 КН / м ; для порожнього нафтопроводу q1  1,7 КН / м ,
q 2  25 КН / м .

Рисунок 2 – Надземний перехід нафтопроводу Дружба
(гори Карпати, Україна)
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Силовий аналіз. На рис. 3 та рис. 4 подано розподіл внутрішніх
зусиль за довжиною характерних ділянок нафтопроводу (графіки
представляємо в стаціонарній системі декартових координат, початок
якої суміщено із серединою надземної ділянки). Такі графічні
залежності опосередковано описують напружений стан споруди.

Рисунок 3 – Розподіл поперечних сил в нафтопроводі

Рисунок 4 – Розподіл згинальних моментів в нафтопроводі
Поперечна сила набуває найбільшого абсолютного значення
65 КН на межі з’єднання надземної та підземної ділянок, а на
середині надземної ділянки переходу дорівнює нулеві. Ще один
суттєвий пік значень поперечних сил спостерігається уже у підземній
ділянці, він становить 58 КН і виникає на відстані 3 м від краю
ділянки. Зрозуміло, що у перерізах з піковими значеннями
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поперечних сил не бажано розміщувати зварні чи будь-які інші
з’єднання нафтопроводу. Щодо розподілу згинальних моментів
вздовж ділянок нафтопроводу можна виділити два небезпечних
поперечних перерізи. На середині надземної ділянки виникає
згинальний момент 220 КНм , який викликає стискаючі нормальні
напруження у верхніх волокнах труб. Максимальний за модулем
згинальний момент – 232 КНм діє на відстані 1,4 м від краю
підземної ділянки і викликає стискаючі нормальні напруження у
нижніх волокнах труб. Максимальні значення внутрішніх зусиль в
заповненому продуктом нафтопроводі в середньому на 67% більші
ніж в порожньому.
Характерною особливістю представлених залежностей (рис. 3 та
рис. 4) є хвилеподібні зміни функцій зусиль на початку підземної
ділянки нафтопроводу із поступовим затуханням при віддаленні від
краю цієї ділянки. Такий ефект можемо назвати крайовим ефектом
змін напруженого стану підземної ділянки переходу, а довжину на
якій цей ефект суттєво проявляється – довжиною крайового ефекту.
Затухання ефекту пояснюється наявністю у виразах (10) функцій  i ,
які містять множник e  x . Цей множник прямує до нуля, якщо
добуток  x2 прямує до нескінченності. Можемо оцінити довжину
крайового ефекту для нашої задачі скориставшись функцією
f ( x 2 )  e  x . Якщо x 2  0 , то ця функція дорівнює одиниці. Якщо
 x 2   , то f ( )  0,046 , тобто з точністю до 5% можна вважати
функцію такою, що затухла. З рівності  L   обчислюємо, що для
підземної ділянки переходу нафтопроводу крайовий ефект матиме
суттєві прояви на довжині 11,2 м.
Аналіз переміщень. На рис. 5 та рис. 6 подано розподіли
переміщень за довжиною характерних ділянок нафтопроводу. Такі
графічні залежності повністю описують деформування розглянутої
частини споруди. Основний екстремум функції поперечних
переміщень знаходиться над центром надземного переходу. Похідна
від цієї функції – кут нахилу осі труби над центром переходу
дорівнює нулеві. На початку підземної ділянки нафтопровід трохи
2

2
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припіднімається у ґрунті, а другий локальний екстремум поперечних
переміщень виникає на відстані 7,5 м від початку підземної ділянки.
Загалом більш детальний аналіз прогинів показав, що залежно від
жорсткості ґрунтової основи, функція w y (x) може мати одне, або три
екстремальних значення.

Рисунок 5 – Кути повороту поперечних перерізів нафтопроводу

Рисунок 6 – Поперечні переміщення (прогини) нафтопроводу
Вплив податливості ґрунтової основи. У попередніх
дослідженнях зазвичай передбачається, що механічні характеристики
ґрунтів з часом не змінюються. Однак, практика експлуатації
трубопроводів показує, що нештатні стани трубопроводів у низці
випадків можуть бути викликані зміною механічних характеристик
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ґрунтів внаслідок впливу зовнішніх факторів, таких як замочування
(обводнення), промерзання тощо. При оцінці надійності конструкцій,
що взаємодіють з неоднорідними середовищами, механічні
характеристики яких суттєво змінюються в період експлуатації,
можуть з'явитися складності принципового характеру.
Властивості основи для укладання труб переходу відрізняються
залежно від місцевості, глибини траншеї тощо. Зауважимо, що опір
переміщенням труби навіть одного типу ґрунту може значно
відрізнятись залежно від сезону чи погодних умов [8]. На сьогодні в
низці гірських регіонів стаються аномальні зміни клімату (не
характерні для цих територій), які провокують несприятливі фізикогеографічні процеси (ерозія, селі, заболочення, підтоплення тощо). В
цих випадках врахування позаштатних (неочікуваних) змін
податливості ґрунтової основи на міцність переходу матиме важливе
діагностичне значення. На рис. 7 подана залежність абсолютних
значень згинальних моментів в найбільш навантажених поперечних
перерізах нафтопроводу від коефіцієнту постелі ґрунтової основи.

Рисунок 7 – Залежність згинальних моментів в нафтопроводі
від властивостей ґрунтової основи:
1 – згинальний момент посередині надземної ділянки; 2 – згинальний
момент на краю підземної ділянки; 3 – максимальний згинальний
момент у підземній ділянці
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Бачимо, що зі збільшенням жорсткості основи трубопроводу –
згинальний момент посередині надземної ділянки поступово
зменшується, натомість згинальні моменти в характерних перерізах
підземної ділянки зростають. Чим жорсткішою стає ґрунтова основа
тим ближче до краю підземної ділянки розташовується переріз, в
якому діє максимальний згинальний момент. При подальшому
збільшенні коефіцієнту постелі значення згинальних моментів (криві
1 та 2) поступово наближатимуться до тих, які можна одержати при
використанні елементарної “жорсткої” моделі надземного переходу.
IV. АНАЛІЗ МІЦНОСТІ НАДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ

Переходимо до оцінки міцності надземного переходу
нафтопроводу. Враховуючи двовимірний термопружний стан
нафтопроводу осьове напруження в його крайніх волокнах подамо у
такому вигляді
 x      T   M ,
z

T –
– нормальні напруження спричинені

де   – кільцеві напруження від дії внутрішнього тиску,
температурні напруження,  M

z

згином,  – коефіцієнт Пуассона. Деталізуємо останній вираз
M ( x)
pD
x  
 E t t  4 z 2 ,
2h
D h
тут p – внутрішній тиск в нафтопроводі,  t – коефіцієнт лінійного
розширення, t – температурний перепад.
Знехтуємо впливом дотичних напружень від поперечних сил
порівняно з нормальними напруженнями від дії згинального моменту.
Матеріал нафтопроводу перебуває у плоскому напруженому стані з
головними напруженнями  x та   . Сформулюємо умову міцності
нафтопроводу
як
тонкостінної
оболонки.
Скористаємось
енергетичним критерієм Губера-Мізеса, згідно із яким еквівалентні
напруження визначатимемо за таким виразом

 td   x2   2   x   .
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Для забезпечення міцності споруди необхідно щоб виконувалась
умова  td    , де   – допустиме напруження для матеріалу
споруди з урахуванням коефіцієнтів запасу, умов роботи, надійності
тощо. На рис. 8 та рис. 9 подано розподіл осьових та еквівалентних
напружень в надземному переході нафтопроводу та прилеглій
підземній ділянці. Залежності побудовані для випадку коли
температурний перепад відсутній. За даних умов навантаження
граничний стан нафтопроводу найперше досягається в нижніх
стиснутих волокнах на відстані 1,4 м від краю підземної ділянки.

Рисунок 8 – Осьові напруження у верхніх та нижніх волокнах
надземного переходу нафтопроводу

Рисунок 9 – Еквівалентні напруження у верхніх та нижніх волокнах
надземного переходу нафтопроводу
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Розглянутий надземний перехід був змонтований при
температурі довкілля 22  С . У процесі експлуатації, при зміні
температури труб надземного переходу нафтопроводу порівняно з її
початковим значенням на величину t в матеріалі додатково
виникатимуть температурні напруження.
Приймемо можливий діапазон зміни температури, який
характерний для кліматичної зони розташування надземного
переходу (рівномірний нагрів на 20  С , або охолодження на 25 С ).
На рис. 10 та рис. 11 представлено розподіли осьових та
еквівалентних напружень в надземному переході нафтопроводу з
урахуванням можливих температурних впливів.

Рисунок 10 – Осьові напруження в надземному переході
нафтопроводу із врахуванням температурних впливів
Від дії нагрівання в матеріалі труб виникають додаткові
стискаючі осьові напруження, а при охолодженні – розтягуючі. На
цей ефект вказує розташування віток графіків осьових напружень
(рис. 10) при t  20  С та t  25 С порівняно з випадком коли
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t  0 . Щодо остаточної оцінки міцності, то найвідчутніший вплив на
величину еквівалентних напружень чинить нагрів надземного
переходу. Зокрема при нагріві на 20  С максимальні еквівалентні
напруження зростають на 24%.

Рисунок 11 – Еквівалентні напруження із врахуванням
температурних впливів
V. ДІАГНОСТИЧНА ОЦІНКА МІЦНОСТІ НАДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДУ
В СТАНІ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зростаючі вимоги до ресурсу, надійності та безпеки
функціонуючих трубопровідних систем, які закріплені у директивних
документах, регламентах, нормах та правилах, визначають завдання
ідентифікації трубної сталі як обов'язкове при вирішенні задач з
розрахунково-експериментального
обґрунтування
залишкової
міцності. При цьому слід мати на увазі, що для цілого ряду
трубопроводів на стадії вирішення цього завдання значною мірою
відсутня вихідна інформація щодо таких найважливіших параметрів,
як: паспортні дані про сталі та труби; тип та марка трубних сталей;
країна та завод-виробник металу та труб; набір атестаційних,
стандартних та розрахункових характеристик трубних сталей та труб;
терміни та технології будівництва і умови експлуатації; терміни,
обсяги та результати діагностики та випробувань труб, ділянок та
систем.
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В цьому параграфі використано вдосконалений підхід до
ідентифікації характеристик трубних сталей для розрахунковоекспериментальної
оцінки
фактичного
технічного
стану
трубопроводів, які перебувають в стані тривалої експлуатації [21].
Слід зазначити, що у вітчизняній та зарубіжній практиці розрахунків
на міцність при проектуванні, будівництві та експлуатації
трубопроводів використовуються два базові розрахункові випадки:
розрахунок за граничними станами; розрахунок за допустимими
напруженнями.

а

б
Рисунок 12 – Тарування шкали твердоміра:
а – попереднє калібрування твердоміра NOVOTEST;
б – експериментальні зразки матеріалу труб
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Щоб одержати реальні характеристики міцності споруди в стані
тривалої експлуатації застосована методика визначення межі
текучості і межі міцності матеріалу труб у польових умовах за
результатами вимірювань твердості портативним електронним
динамічним твердоміром Novotest-Т-УД3 (рис. 12, а). Особливістю
застосованого підходу є попереднє тарування шкали твердоміра для
конкретної марки сталі за результатами випробувань на розтяг та
твердість зразків, виготовлених із тамплетів, які були вирізані під час
ремонтних робіт з ділянок діючого трубопроводу (рис. 12) [22].
Запропонований підхід застосовано при визначенні меж
плинності та міцності надземних переходів нафтопроводу «Дружба –
2», споруджених із безшовних труб Чеського виробництва (рис. 2).
Матеріал труб – сталь «Ц» (ТП 208. 1-Ц-056/67) із терміном
експлуатації 33 роки. У таблиці 1 подані значення механічних
характеристик матеріалу нових труб (згідно сертифікатів якості) та
труб в стані тривалої експлуатації.
Таблиця 1 – Механічні
(ТП 208. 1-Ц-056/67)
Нові труби
(дані сертифікатів)

характеристики

трубної

сталі

«Ц»

Труби в стані тривалої експлуатації
Лабораторні
Випробування
випробування на розтяг
в польових
вирізаних зразків
умовах
(Novotest)
B ,
T ,
B ,
T ,
E,

T ,

B ,

E,

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

416

590

2, 06 105

370

530

2,15 105

364

506

Як і в попередньому разі остаточну оцінку міцності переходу
нафтопроводу виконуємо за енергетичним критерієм Губера-Мізеса,
згідно із яким номінальний коефіцієнт запасу міцності має вигляд
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На рис. 13 подано розподіли номінального коефіцієнту запасу
міцності надземного переходу нафтопроводу (при t  0 ). За даних
умов навантаження граничний стан нафтопроводу найперше
досягається в нижніх стиснутих волокнах на відстані 1,4 м від краю
підземної ділянки. За час експлуатації мінімальний коефіцієнт запасу
статичної міцності зменшився на 14 %.

Рисунок13 – Коефіцієнти запасу міцності надземного
переходу нафтопроводу:
1 – новий перехід, 2 – перехід в стані тривалої експлуатації
VI. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ З ПЕРЕСІЧЕНИМ ПРОФІЛЕМ
ТРАСИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ МІЦНОСТІ ТА
ДОВГОВІЧНОСТІ

Більшість експлуатаційних руйнацій трубопроводів обумовлено
недостатнім опором сталі труб утворенню і розвитку тріщин,
корозійних пошкоджень та іншими причинами. Найбільше число їх
пов'язано з ґрунтовою корозією трубопроводів. Наступне місце по
числу причин відмов займають руйнування, викликані наявністю
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дефектів у зварювальних стиках трубопроводів, а також відмови,
пов'язані з дефектами труб.
Міцність і довговічність ділянки трубопроводу в процесі
експлуатації трубопроводів визначаються такими чинниками:
- механічними характеристиками металу труби та зварювальних
швів і їхньої зміни внаслідок деформаційного старіння
(окрихчування);
- дефектністю труби (включаючи швидкість росту дефектів);
- швидкістю росту корозійних дефектів;
- характеристиками навантажень, спектром їхньої зміни;
- дійсними напруженнями в стінці трубопроводу.
На трубопроводах відбувається декілька видів руйнування:
статичні,
малоциклові,
втомні,
корозійні
розтріскування,
сірководневе розтріскування.
Окрім можливих пошкоджень необхідно враховувати умови
експлуатації трубопроводу, що змінюються в часі: зміни обсягів
продукту, що перекачується, і пов'язані з цим циклічні коливання
тисків; зміни температури; вплив корозії; зміни податливості
ґрунтової основи. Широкий спектр зовнішніх і внутрішніх впливів на
трубопровід і можливі пошкодження роблять необхідним аналізувати
низку критичних станів при розвитку дефектів: утворення тріщини,
розвиток тріщини при циклічній зміні тиску, крихке руйнування,
пластичну нестабільність.
Для коректної оцінки ступеня небезпеки дефектів у
трубопроводах необхідно враховувати три групи взаємодіючих
чинників, що визначають поточний стан пошкодженої труби і його
зміна в часі.
Перша група включає "внутрішні" чинники, такі як механічні
властивості металу, його неоднорідність і можлива деградація в
процесі експлуатації, тип і походження дефекту, його форма і
розміри, глибина залягання, орієнтація в трубі і т.д. До другої групи
входять чинники навантаження, що формують в елементі труби
напружено-деформований стан, який змінюється в часі. Такими
чинниками є внутрішній тиск, вагові навантаження, навантаження від
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взаємодії з ґрунтом і від зміни температури та т.п. До третьої групи
входять чинники безпосередньої взаємодії з зовнішнім середовищем і
продуктом, що транспортується, результатом чого є корозійні
процеси.
Усі локальні дефекти розбиваються на три групи: компактні
геометричні недосконалості, внутрішні дефекти в стінці
трубопроводу і поверхневі дефекти, розташовані на внутрішній або
зовнішній поверхнях труби нафтопроводу. Всі локальні дефекти в
трубопровідній конструкції передбачається заміняти еквівалентними
тріщинами з заданою конфігурацією та розташуванням. Добір
конфігурації та розмірів еквівалентної тріщини необхідно
здійснювати на основі параметричного дослідження розподілів
коефіцієнтів інтенсивності одиночних зусиль і взаємодіючих тріщин
різноманітної форми. Що стосується нетріщиноподібних дефектів
(вм'ятина, каверна, подряпина), то їх можна схематизувати
концентраторами певного виду.
Найчастіше за критерій ранжирування дефектів по ступеню їх
безпеки використовується розрахунковий залишковий ресурс
ушкодженого елемента трубопроводу. Розрахунковий ресурс
визначається шляхом моделювання розвитку дефекту під впливом
перерахованих вище груп чинників і аналізу можливих граничних
станів ушкодженого елемента. Можливий розвиток дефекту
аналізується на основі рівнянь накопичення пошкодження, записаних
у термінах енергетичних критеріїв руйнації.
Для визначення концентрації напружень використовують низку
методів, заснованих на теорії пружності та пластичності, теорії
механіки руйнацій, теорії концентрації напружень. Для визначення
поля зусиль, деформацій, температур застосовують числові методи,
наприклад, метод скінченних елементів. Необхідність оцінки
небезпеки настання критичного стану головним чином залежить від
виду концентратора навантажень, умов навантаження, властивостей
металу.
Для негострих концентраторів максимальні навантаження
визначаються через навантаження і коефіцієнти концентрації.
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Критерій міцності при статичному навантаженні формулюється у
виді граничної поверхні   1 ,  2 ,  3  або  1,  2 , 3  . Функцією

  1 ,  2 ,  3  виступає інтенсивність напружень, або максимальне
головне напруження. Для концентратора настання граничного стану
відповідає виникненню від надрізу гострої тріщини. Довговічність
при циклічному навантаженні визначається співвідношеннями виду

  N  C
n

eff

або



  N  C
n

eff



де eff і  eff – розмахи ефективних напружень і деформацій;
N – число циклів напружень до граничного стану;
n, C , C – константи.
Для тріщин критеріальні співвідношення формулюються в
термінах пружнопластичної механіки руйнації, у котрої чітко
розділяються випадки крихкої та в’язкої руйнацій.
У випадку неістотної руйнації розрізняють коефіцієнти
інтенсивності напружень К1, К2, К3, що відповідають трьом типам
руйнації (нормальний відрив, поздовжній і поперечний зсув). Проте
при аналізі намагаються вибрати розрахункову схему таким чином,
щоб зводити загальний випадок із коефіцієнтами К1, К2, К3 до
випадку нормального відриву з коефіцієнтом інтенсивності К1. Таким
чином, від загального співвідношення виду (К1,К2,К3)=КС
переходять до критерію руйнації К1=КС.
У випадку в’язкої руйнації використовують деформаційні
параметри (розкриття  у вершині тріщини, J-інтеграл), для яких
критерій руйнації записують у вигляді

 K1 , K 2 , K3 ,  y    c
де у – межа текучості; с – критичне розкриття у вершині тріщини.
Швидкість росту втомної тріщини визначається виразом
dl
n
 C K1eff  ,
dN
де K1eff – розмах ефективного коефіцієнта інтенсивності,
пов'язаного з розмахом ефективних напружень; С та n – константи.
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Спроби одержання критеріальних співвідношень, що об'єднують
випадки крихкої та в’язкої руйнації, а також спроби спільного
розгляду деформування і руйнації гладких зразків та зразків із
гострими і не гострими концентраторами і просто уточнення
критеріальних співвідношень зводяться до введення того чи іншого
визначального лінійного розміру.
Механічні ушкодження є значними концентраторами зусиль для
трубопроводів. Найчастіше зустрічаються такі концентратори на
стінках труб нафтопроводів: риски, вибоїни, надрізи, тріщини,
корозійні ушкодження і вм'ятини. Ступінь концентрації зусиль у
металі поблизу цих дефектів визначається їх геометричними
розмірами (кут, глибина та радіус у вершині риски, тріщини, глибина
та діаметр вм'ятини тощо), взаємними розташуваннями їх на поверхні
труби і типом корозійних ушкоджень (виразки, піттінг або
міжкристалічна корозія). Кількісний вплив таких ушкоджень на
міцність труби враховують з допомогою класичного теоретичного
коефіцієнта концентрації напружень .
Для характерних тріщиноподібних дефектів, що зустрічаються на
трубопроводах, значення параметра  і особливості розподілу зусиль
визначаються в такий спосіб. Механічна подряпина характеризується
довжиною с, шириною d, глибиною b, радіусом заокруглення  у
вершині дефекту. Якщо довжина с більше 10d, то застосовують одну
з таких формул

bh

b  hh  b 
h
  1  2
або    1  4
при b 
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d
2
b  hh  b  32b - h b  h
h
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Для трубопроводів одним із найбільш небезпечних видів
корозійної руйнації є каверни. Це місцеві корозійні ушкодження
металу труби у вигляді окремих лункоподібних раковин або груп
раковин. Для окремої каверни рекомендується застосовувати таку
формулу
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де с – довжина;
d – ширина;
b – глибина каверни.
До механічних ушкоджень (дефектів) також відноситься
вм'ятина, котра характеризується діаметром d і глибиною b. Для неї
можна застосовувати таку розрахункову формулу





   1  2 b h  0.475b h 2  d D  5  b h  0.75b h 2 ,
де D – зовнішній діаметр труби.
При детальному аналізі фактичного розподілу зусиль і
деформації в зоні дефектів і ушкоджень необхідно враховувати
пружнопластичні деформації в зоні концентрації, вводячи в
розрахунки класичні коефіцієнти концентрації пружнопластичних
деформацій і зусиль Ке, КS.
Для тріщиноподібних (гострих) дефектів теоретичний коефіцієнт
концентрації напружень виявляється дуже великим. Це відбувається
тому, що радіус заокруглення у вершині дефекту близький до нуля
(менше 0,1 мм). Описувати концентрацію зусиль у таких дефектах за
допомогою параметра  недоцільно, тому що цей параметр дуже
чутливий до радіуса заокруглення , котрий, у свою чергу, важко
виміряти. Тому основними характеристиками концентрації зусиль в
області тріщиноподібних гострих дефектів є коефіцієнти
інтенсивності зусиль і деформацій.
Пружнопластичні деформації, що виникають у вершині дефекту,
при тиску, який циклічно змінюється, у нафтопроводі призводять до
зародження тріщин. Число циклів до зародження тріщини N (зазвичай
називається інкубаційною стадією) визначається для симетричних
циклів навантажень рівнянням Коффіна-Менсона
 1  0.5  1
ea  ln
,
N3 
E
 1  
де еа – амплітуда дійсних пружнопластичних деформацій у вершині
дефекту;
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 1 – межа витривалості;
 – відносне звуження.
Слід зазначити, що для труб із дефектами, які зазнають циклічних
навантажень з додатним коефіцієнтом асиметрії вводять еквівалентну
амплітуду пружнопластичних деформацій.
Методологія дослідження росту втомних тріщин у трубопроводах
містить у собі такі етапи: оцінка придатності апроксимації форми
тріщиноподібного дефекту півеліптичною або параболічною
тріщиною, довгою крайовою або прямокутною тріщиною тощо; вибір
реологічної моделі матеріалу й оцінка області придатності методів
лінійної механіки руйнації або пружнопластичної руйнації; розробка
методів розрахунку коефіцієнтів інтенсивності зусиль на фронті
втомної тріщини; вибір математичної моделі росту і рішення
поставленої задачі про ріст втомної тріщини методами механіки
руйнації.
Реальні тріщини (тріщиноподібні дефекти) поділяють на
однопараметричні, що характеризуються лише довжиною l, і
багатопараметричні.
Коефіцієнти інтенсивності зусиль однопараметричної тріщини
K 1   брутто  a  Y   ,
 K 
K1e   1 
 T  l 
 K 
K1e   1 
 T  l 

Poc

Poc

при  T  l   нетто ,

 нетто 
  l 
 T 

1-  1  

при  T  l   нетто ,

тут а – глибина дефекту;
= a/h – відносна глибина дефекту;
Y() – функція поправки, що враховує геометрію дефекту;
брутто, нетто – середні зусилля по брутто і нетто перетинах;
Рос – показник, що залежить від механічних характеристик
металу.
Для еліптичної тріщини без урахування поправки на товщину
стінки
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тут а і b – розміри півосей еліптичної тріщини;  – коефіцієнт
Пуассона; E(k) і K(k) – повні еліптичні інтеграли Лежандра.
Статична руйнація труби відбувається при виконанні хоча б
однієї з нижчеперелічених умов:
1) Середнє умовне напруження в нетто-перетині досягає межі
міцності або текучості металу. Зазначимо, що розрахункові опори
розтягу (стиску) слід визначати за формулами, які подані в чинних
директивних документах.
2) Зародження тріщини у вершині дефекту відбувається при
досягненні визначеної дійсної деформації е=ек де гранична
деформація ек обчислюється за відомим значенням відносного
поперечного звуження в момент розриву к
 1
ek  ln 
 1  k


 .


3) Виконується умова руйнації по параметру статичної
тріщиностійкості або умови руйнації труби з тріщиною по
коефіцієнту інтенсивності деформацій К1е.
4) Оцінка за модифікованим енергетичним критерієм вказує на
можливе руйнування труби з тріщиною при сполученні нормального
відриву зі зсувом (наприклад, для еліптичних і півеліптичних
тріщин). Реалізується вказаний критерій так
G1 G2 G3


 1,
G1c G2c G3c
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де G1, G2, G3 - інтенсивності звільнення енергії деформації труби при
відповідних парціальних навантаженнях; G1c, G2c, G3c - відповідні
питомі роботи руйнації.
Інтенсивності звільнення енергії деформації визначаються в
такий спосіб
K 12 1  
Gl 
E

2

;

K 22 1   2 
G2 
;
E

K 32 1   2 
.
G3 
E

Для оцінки числа циклів від моменту зародження тріщини до
моменту, коли тріщина стає наскрізною, існують кінетичні діаграми
втомної руйнації. Ці діаграми зв'язують між собою швидкість росту
тріщини da/dN і зміни за цикл напружено-деформованого стану у
вершині тріщини
da
da
 f K1 ,
 f e K1e  ,
dN
dN
де K1 – розмах коефіцієнта інтенсивності зусиль; K1e – розмах
коефіцієнта інтенсивності деформацій.
Відповідно до розрахункової діаграми циклічної руйнації число
циклів N на етапі росту тріщини при циклічному навантаженні
aC

da
n ,
a Ce K1e 

NP  

e

0

де a0 – вихідна глибина дефекту; аC – критична глибина, що
задовольняє хоча б одному з умов статичної руйнації.
Для оцінки довговічності та залишкового ресурсу зазвичай
застосовують гіпотезу лінійного підсумовування ушкоджень. При
експлуатації трубопроводів у складному циклічному режимі
відбувається накопичення пошкоджень у дефектних місцях. Розрив
труби відбудеться, як тільки функція накопичення ушкоджень
дорівнюватиме одиниці на будь-якому з дефектів.
Якщо на трубопровід протягом року діє складне навантаження,
тобто присутні навантаження з n різноманітними значеннями
амплітуд коливань тиску, то відповідно до гіпотези лінійного
підсумовування

ушкоджень

сума

обчислюються за формулою
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ушкоджень

за

рік

П1

П1  

N1і
,
N Pі*

де N1і – число перепадів тиску кожної амплітуди за цей рік; N Pі* –
число циклів до руйнації, що може витримати труба з заданим
дефектом при даній амплітуді навантажень.
Додаючи щорічні суми ушкоджень знаходять рік, у якому сума
ушкоджень стає рівною одиниці. Очевидно, що ресурс закінчується
цього року. Аналіз епюр ресурсу кожної лінійної ділянки
нафтопроводу між нафтоперекачувальними станціями дозволяє
провести порівняння ділянок за ступенем ризику відмов. Отримана
інформація дозволяє здійснити прогноз раціональної черговості
ремонту ділянок нафтопроводу.
VII. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

У розділі розвинуто методику інженерного підходу щодо оцінки
напружено-деформованого
стану
надземних
переходів
нафтопроводів, які споруджують в гірських районах. При виконанні
силового аналізу нафтопровід моделювали трубчастим стержнем,
який на прилеглих до надземного переходу ділянках контактує з
ґрунтовою основою за гіпотезою Фусса-Вінклера. На завершальному
етапі оцінки міцності надземний перехід представили безмоментною
оболонкою. Такий підхід на етапі моделювання споруди дозволив
коректно враховувати вплив на поведінку нафтопроводу
властивостей ґрунтової основи, і при цьому отримати кінцеві
результати у вигляді простих аналітичних виразів, які є придатними
для інженерної практики. Запропоновані методичні підходи
реалізували при оцінці міцності реальної конструкції надземного
переходу нафтопроводу, який прокладено гірськими територіями.
Звернуто увагу на характер перерозподілу зусиль у нафтопроводі при
зміні жорсткості ґрунтової основи та на крайові ефекти, які
виникають на прилеглих ділянках надземного переходу. З
урахуванням двовимірного термопружного стану нафтопроводу
визначено максимальні осьові напруження, які виникають при його
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експлуатації. Остаточну оцінку міцності здійснено за енергетичним
критерієм.
Встановлено, що властивості ґрунтової основи суттєво впливають
на напружено-деформований стан надземного переходу. Зокрема зі
збільшенням жорсткості ґрунтової основи згинальні моменти (а отже
і напруження) в надземній ділянці переходу поступово зменшуються,
натомість максимальний згинальний момент в підземній ділянці
зростає. Вочевидь вкриваючи дно траншеї шаром ґрунтової засипки з
необхідним коефіцієнтом постелі можна певною мірою впливати на
міцність надземного переходу.
Виявлено крайовий ефект змін напруженого стану підземної
ділянки переходу та визначено довжину на якій цей ефект суттєво
проявляється. Показано, що граничний стан трубопроводу найперше
досягається в його нижніх волокнах на невеликій відстані від краю
підземної ділянки.
Здійснено оцінку впливу на міцність надземного переходу
температурних напружень. Визначено, що остаточне значення
еквівалентних напружень може суттєво залежати від температурних
навантажень.
Для визначення реальних характеристик міцності матеріалу труб
нафтопроводу в стані тривалої експлуатації застосовано
удосконалений експрес-метод. Отримані результати дозволяють
здійснювати діагностичну оцінку міцності надземного переходу.
Загалом запропонована модель надземного переходу дозволяє
здійснити математичну постановку цілої низки практичних задач і
одержати їх розв’язки в аналітичному чи числово-аналітичному виді.
Для цього достатньо в представлених розв’язках врахувати крайові
умови, які відповідають конкретній інженерній задачі. Наприклад, це
проектувальні розрахунки надземних переходів з проміжними
опорами чи підвісами, оцінка міцності трубопроводів в гірських
зонах повільного сповзання ґрунту (коли під частиною трубопроводу
з’являється порожнина), визначення позаштатних напружень в
підземних трубопроводах, які споруджені в карстових зонах тощо.
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Дослідження міцності двошарових
бетонних колон з урахуванням контактної
взаємодії між неоднорідними шарами
Андрій Величкович
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ ОБГОВОРЕННЯ

На сьогодні утилізація відпрацьованих полімерів стала
серйозною екологічною проблемою в усіх частинах світу. Зокрема,
накопичення відходів поліетилентерефталату (ПЕТ) від одноразового
використання пляшок з питною водою, стає серйозною загрозою для
довкілля. Існує кілька основних способів переробки таких відходів:
повторне використання, механічна переробка, хімічна переробка
тощо. Одним з можливих рішень проблеми є додавання попередньо
підготовлених полімерних відходів в цементно-піщані суміші для
заміни частини природного заповнювача [1]. Таке використання
полімерних відходів є економічно ефективним та екологічним
рішенням.
У попередніх дослідженнях показана доцільність введення
полімерних відходів у бетонні суміші з метою покращення їх фізикомеханічних властивостей [2, 3]. Розроблена технологія утилізації
полімерних побутових відходів шляхом їх механічного рециклінгу.
Встановлено оптимальні розміри полімерного наповнювача, його
кількість, необхідний час перемішування та віброущільнення
бетонної суміші [4–6]. Отриманий у результаті ПЕТ-бетон це
композиційний матеріал, що складається з бетонної матриці (зазвичай
дрібнозернистої) з рівномірним розподілом за її обсягом хаотично
розташованих дискретних частинок полімерного наповнювача. Таке
дисперсне армування покращує механічні характеристики бетонів:
підвищується міцність при осьовому розтягу, при згинанні, крім того,
підвищується тріщиностійкість, зносостійкість тощо [7].
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Загалом сучасний фібробетон дозволяє зменшити або замінити
сталеві стержні (сталеву арматуру) для армування бетону. Для
виробництва фібробетону широко використовують сталеву фібру.
Однак пластикові волокна є хорошою альтернативою сталевим
волокнам, їх основні переваги це хімічна стабільність, менша вага за
аналогічної залишкової міцності бетону, низька вартість, запобігання
утворенню тріщин в бетоні. Крім того, пластикові волокна володіють
додатковими перевагами: завдяки легкому розподілу ПЕТ волокон в
суміші забезпечується однорідна тривимірна структура бетону;
армування ПЕТ наповнювачем не викликає магнітних перешкод,
завдяки чому такі бетонні вироби можуть використовуватися,
наприклад, в конструкціях, пов'язаних з будівництвом лікарень або
складів з можливістю автоматизованого переміщення і зберігання
продукції; бетон армований ПЕТ волокнами краще опирається
вібраційним та ударним навантаженням і володіє кращими
звукоізоляційними характеристиками.
Задачі щодо аналітичного прогнозування поведінки елементів
конструкцій
залежно
від
характеристик
та
кількісного
співвідношення складових ПЕТ-бетону є вельми актуальними. Їх
вирішення дозволить оптимізувати проектування конструкцій із ПЕТбетону та зменшити об'єми високовартісних експериментальних
робіт. Зазначене вище, а також відсутність загальновживаних
інженерних методик (кодів чи стандартів) щодо розрахунку несучої
здатності шаруватих конструкцій, які містять ПЕТ-бетон, стали
головною мотивацією цього дослідження.
На сьогодні детально вивченою є поведінка колон традиційної
конструкції щодо осьової міцності, осьового і поперечного зсуву,
схеми розтріскування, режимів руйнування тощо [8].
Широко представлені в науковому світі дослідження щодо
прогнозування механічних характеристик фібробетону, зокрема ПЕТбетону, залежно від кількісних та якісних характеристик його
складових [9]. Зокрема, вплив додавання пластикових відходів на
механічні і теплофізичні властивості бетону досліджували в праці
[10]. В роботі [11] вивчається можливість хімічної переробки відходів
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ПЕТ та їх використання для виробництва полімербетону. Перероблені
пластикові відходи були деполімеризовані шляхом гліколізу з
отриманням ненасиченої поліефірної смоли, яку використовували для
приготування цементного тіста. В згаданих роботах також проведено
порівняння технічних характеристик звичайного бетону і бетону з
ПЕТ наповнювачем.
Існуючі кам'яні колони часто схильні до розтріскування через
можливі перевантаження. Більш того, їх крихкість при землетрусах
викликає
особливе
занепокоєння
при
експлуатації
в
сейсмонебезпечних регіонах. Щоб зменшити такий конструктивний
недолік деякі дослідники пропонують армувати кам'яні колони
волокнами полімерів [12]. В роботі [13] здійснені експериментальні
дослідження поведінки таких колон при дії осьових навантажень.
За останні роки набуло популярності будівництво шаруватих,
здебільше двошарових, плит покрить. Найчастіше шари складаються
з важкого бетону та ефективного фібробетону. Такі конструктивні
рішення знайшли широке впровадження у дорожніх і аеродромних
покриттях, сильно навантажених підлогах промислових будівель
тощо [14]. Вважається, що така конструкція підвищує міцність,
тріщиностійкість та жорсткість несучої системи, а також поліпшує
інші
важливі
експлуатаційні
якості
зазначених
споруд:
водонепроникність, морозостійкість, зносостійкість [7].
Традиційно багатошаровими конструкціями у будівельній галузі
є несучі стіни, міжповерхові перекриття, елементи суміщених
перекриттів (настили, прогони, балки, ферми).
Специфіка досліджуваної в цій роботі двошарової колони полягає
в тому, що для коректного проєктного розрахунку її слід розглядати
як шарувату систему, в якій обидва шари є несучими. За такого
підходу виникає потреба у розв'язку контактної задачі про взаємодію
бетонного ядра та оболонки з ПЕТ-бетону.
Розрахунки на міцність та жорсткість шаруватих структур за
осесиметричних навантажень представлені в працях [15–17]. Способи
визначення контактних напружень на поверхнях сполучених деталей
і знаходження співвідношень між навантаженням і величиною зони
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проковзування при контакті з тертям представлено в роботах [18, 19].
Підходи щодо дослідження контактної взаємодії циліндричних
оболонок з пружними тілами засобами віртуального та лабораторного
експериментів подано в роботах [20, 21].
Не зважаючи на існування різних способів, методів та підходів
щодо оцінки міцності шаруватих конструкцій на сьогодні відсутні
загальновизнані інженерні методики (коди, стандарти чи інші
директивні документи) щодо розрахунку несучої здатності
двошарових колон, які виготовлені з використанням утилізованого
полімерного наповнювача.
Метою дослідження є виявлення основних закономірностей
напружено-деформованого стану шаруватої колони (рис. 1, a) на
основі фундаментального аналітичного аналізу, здійсненого засобами
механіки деформівного твердого тіла. У результаті розвинуто
інженерну методику розрахунку несучої здатності шаруватих колон,
яка враховує вплив на міцність колони контактної взаємодії між
неоднорідними шарами матеріалу.
II. МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДВОШАРОВОЇ БЕТОННОЇ
КОЛОНИ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ШАРАМИ

Двошарову бетонну колону, яка складається з бетонного ядра та
оболонки з легкого ПЕТ-бетону представимо кусково-однорідною
розрахунковою моделлю. Розглядатимемо циліндричне тіло 1 з
наскрізним отвором (рис. 1, б) гладко вперте в жорстку перепону,
товщина його вертикальної стінки h, а зовнішній поперечний габарит
D. Порожнина отвору щільно заповнена пружним деформівним
циліндром 2 з характерними лінійними розмірами R та а. Між
зовнішньою поверхнею циліндра 2 і внутрішньою поверхнею отвору
тіла 1 існують двосторонні зв'язки. Матеріал оболонки з легкого ПЕТбетону моделюємо суцільним ізотропним середовищем з
усередненими константами пружності та міцності. Верхній торець
колони представляємо плоскою гладкою площадкою. Зовнішнє
навантаження Q вважаємо прикладеним до верхнього торця колони
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через жорсткий штамп, середній тиск під штампом p  Q /( F  F0 ) ,
тут F – площа поперечного перерізу бетонного ядра колони, F0 –
площа поперечного перерізу зовнішнього шару колони з ПЕТ-бетону.
Геометричні та фізико-механічні параметри колони вважаємо такими,
що за замовчуванням її гнучкість є малою, тому ефектами
поздовжнього згину нехтуємо. Напружено-деформований стан
описаної системи досліджуємо у циліндричних координатах.

a
б
Рисунок 1 – Схема двошарової колони:
a – загальний вигляд; б – розрахункова схема,
1 – оболонка з легкого ПЕТ-бетону; 2 – бетонне ядро
Пружну
рівновагу
циліндричного
тіла
1
описуємо
співвідношеннями безмоментної теорії оболонок. Статичну рівновагу
зовнішнього шару колони описують рівняння
d
h z0   0 ,
(1)
dz
h  0   R ,

(2)

а поведінку ПЕТ-бетону під дією зовнішніх навантажень – фізичні
співвідношення (узагальнений закон Гука)
1
 z 0   z 0  0  0  ,
(3)
E0
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0 

1
  0  0 z 0 
E0

(4)

та співвідношення Коші
du0
w
,  0  0 .
dz
R
– напруження, а  z 0 ,   0 – деформації у зовнішньому

 z0 

Тут  z 0 ,   0

шарі з ПЕТ-бетону відповідно в осьовому та кільцевому напрямках,
 ,  – нормальне та дотичне контактні напруження, u0 , w0 – осьове
та радіальне переміщення, E0 , 0 – усереднені модуль Юнга і
коефіцієнт Пуассона ПЕТ-бетону.
Вихідними модельними співвідношеннями для внутрішнього
циліндра 2 (модель бетонного ядра колони) будуть рівняння
рівноваги [22, 23]
d z 2

 0,
(5)
dz
R

 r =  = ,

(6)

закон Гука

z 

1
 z    r     ,
E

(7)

 

1
      r   z   ,
E

(8)





та співвідношення Коші

z 

du
w
,   .
dz
R

Тут  r ,   ,  z – радіальні, кільцеві та осьові напруження в
бетонному ядрі колони;  z ,   – деформації ядра відповідно в
осьовому та кільцевому напрямках, u , w – осьове та радіальне
переміщення, E ,  – модуль пружності та коефіцієнт Пуассона
бетону.
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Контактну взаємодію оболонки з ПЕТ-бетону та бетонного ядра
двошарової колони описуємо співвідношеннями ідеального контакту
u0  u , w0  w.
Тобто, ми вважаємо, що відсутній відрив та проковзування
контактних поверхонь. Умови рівності осьових u0  u та радіальних
w0  w

переміщень замінимо умовами сумісності відповідних

деформацій оболонки і ядра.
На вільному торці колони справджується крайова умова
 z (0) F   z 0 (0) F0  Q  0 .

(9)

III. ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОНЕНТ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
ДВОШАРОВОЇ КОЛОНИ

Основними компонентами напруженого стану колони є згадані
вище напруження  z 0 ,  0 ,  r ,   ,  z ,  ,  .
Для їх відшукання прирівнюємо праві частини співвідношень (3)
та (7), а також (4) та (8), і враховуємо рівняння (1), (2), (5) та (6). У
результаті отримуємо систему розв'язувальних рівнянь для
знаходження компонент напруженого стану двошарової колони
 h  0   R ;

 r   ,     ,   0;

 2 0 R 
1
1
(10)







  0;
z
z0
E
E
E
E
h
0
0




     0    1 R  1     0.
 E z E0 z 0  E0 h
E 
Розв’язуючи систему (10) разом з крайовою умовою (9),
знаходимо усі компоненти напруженого стану. Основні аналітичні
результати подаємо нижче.
Осьові напруження в матеріалі бетонного ядра
Q
z    ,
(11)
F0
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де
F
1
2 E  1    E0
  0 
F0
E0
,  
.

1
1 F


F
    
  0 
2   E0  0 E 
E
E0 F0
F0 

Осьові напруження в зовнішньому шарі колони

F 
(12)
 1    ,
F

0

Нормальні напруження на контактних поверхнях бетонного ядра та
оболонки з легкого ПЕТ-бетону (контактний тиск)

   F 
Q

 0     0
(13)
  .
F0  E0
F
E
E
F

0
0 
2  1   
E0
E

 z0  

Q
F0

Кільцеві напруження в матеріалі оболонки з ПЕТ-бетону
F
  0  2 .
F0

(14)

IV. ОЦІНКА МІЦНОСТІ ДВОШАРОВОЇ КОЛОНИ

Переважна більшість матеріалу двошарової колони перебуває в
складному напруженому стані. Точки бетонного ядра колони
перебувають в об’ємному напруженому стані під дією осьових  z ,
кільцевих   , та контактних 

напружень. Із використанням

критерію інтенсивності напружень модель міцності бетонного ядра
подамо у такому вигляді
u
u

 [ n] ,
(15)
2
2
2
 eq
 z        z       z
де  u – межа міцності бетону;  eq – максимальні еквівалентні
напруження в ядрі колони; [n] – допустиме значення запасу міцності
за напруженнями.
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В оболонці з легкого ПЕТ-бетону залежно від геометричних та
фізико-механічних параметрів двошарової колони небезпечними
можуть виявитись точки на внутрішній (при r  R ), або зовнішній
(при r  R  h ) поверхнях. На внутрішній поверхні оболонки виникає
об'ємний напружений стан під дією осьових  z 0 , кільцевих   0 , та
контактних  напружень. На зовнішній поверхні виникає плоский
напружений стан – тут контактні напруження дорівнюють нулеві
  0 . Користуючись критерієм інтенсивності напружень модель
міцності оболонки з ПЕТ-бетону представимо так
u0

 [n], r  R;

2
2
2
  z 0    0     z 0  0    0   z 0
(16)



u0
 u0 
 [n], r  R  h,
2
2
  eq 0
 z 0    0    0

де  u 0 – межа міцності легкого ПЕТ-бетону;  eq 0 – максимальні
еквівалентні напруження в шарі з ПЕТ-бетону.
При формалізованій оцінці міцності двошарової колони потрібно
перевірити виконання усіх трьох нерівностей (15)–(16).
V. ЧИСЛОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
ДВОШАРОВОЇ КОЛОНИ

Проілюструємо отримані аналітичні результати для конкретного
практичного випадку. Нехай бетонне ядро колони виконане з бетону
марки М 300 (клас В 22,5) із середньою межею міцності при
стисканні  u  28,9 МПа , модулем пружності Е  27 ГПа та
коефіцієнтом Пуассона   0, 21.
Для оболонки з легкого ПЕТ-бетону розглянули три варіанти
вибору матеріалу, які відрізнялись між собою тільки кількістю
армуючого наповнювача – поліетилентерефталату (4%, 10%, 15% від
загальної маси суміші). Для отримання потрібних констант, які
характеризують властивості ПЕТ-бетону, попередньо було проведено
низку експериментальних досліджень.
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Експерименти передбачали вивчення ефекту від використання
різних відсоткових співвідношень відходів ПЕТ, які були розрізані та
подрібнені на спеціальних машинах, і використовувались як часткова
заміна дрібних заповнювачів у бетоні [5, 6]. Декілька серій
експериментів були виконані на зразках бетону з різним масовим
відсотком відходів ПЕТ (3% – 20%), які потім порівнювалися з
еталонними зразками, що містять дрібнозернистий заповнювач для
визначення оптимального масового відсотка.
В завершальному експерименті, відходи ПЕТ-пляшок додавали
до еталонної суміші в кількості, що відповідала трьом різним
відсоткам (4%, 10%, 15%) як частковий замінник піску. Готувалися
зразки циліндричної форми для оцінки механічних властивостей
затверділого бетону (рис. 2, а). Всі випробування проводились для
кожного процентного вмісту заміщення, яке потім порівнюється з
еталонною сумішшю. Дев'ять циліндрів (100 × 200) мм готували для
кожного ступеня заміщення, щоб провести випробування на міцність
при стиску у віці 7, 14 та 28 днів (тобто по три циліндра для кожного
віку). Потрібні фізико-механічні характеристики таких ПЕТ-бетонів
подано в таблиці 1.
Таблиця 1– Фізичні і механічні характеристики ПЕТ-бетону
№
Кількість
Межа міцності
Модуль
Коефіцієнт
армуючого
при стисканні, пружності,
Пуассона,

наповнювача, %
 u 0 , МПа
E0 , ГПа
1
2
3

4
10
15

29,3
15,9
7,1

19,0
14,0
11,5

0,19
0,16
0,15

Руйнуюче зусилля і відповідно межу міцності отримували
безпосередньо з експерименту. Модуль пружності розраховувався за
кривою залежності напруження від деформації. Випробування до
руйнування (рис. 2, б, в) виявили явні розбіжності у режимах руйнації
для різних зразків. Ступінь руйнування, а також розмір та довжина
тріщин зменшуються зі збільшенням відсотка заміни ПЕТ. Еталонні
зразки мають тенденцію до руйнування внаслідок крихкості бетону.
Режим руйнування зразків, що містять відходи ПЕТ, проявляється у
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вигляді тріщин, розміри та довжина яких зменшуються зі
збільшенням відсотка заміни. Така поведінка вказує на те, що
пластичність, яка є важливою характеристикою, збільшується зі
збільшенням відсотка заміни.

а

в
б
Рисунок 2 – Експериментальні зразки з ПЕТ-бетону:
а – до випробувань; б – на випробувальній установці; в – після
випробувань
Результати аналізу поведінки двошарової колони під дією
стискаючих навантажень подаємо в безрозмірному вигляді, оскільки
в такому разі один вирішений безрозмірний варіант відповідає цілій
групі можливих розмірних задач. Для цього ввели безрозмірний
коефіцієнт шаруватості колони k  F /  F  F0  , – відношення площі
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поперечного перерізу бетонного ядра колони до усієї площі
поперечного перерізу колони. Чим більшою є товщина зовнішньої
оболонки з ПЕТ-бетону, тим, за інших однакових умов, меншим є
коефіцієнт k .
На рис. 3 подано залежності осьових напружень в матеріалі
двошарової колони від коефіцієнта шаруватості. Тут і надалі криві
позначено цифрами: 1 – стосується колони, в якій шар з ПЕТ-бетону
має 4 % армуючого наповнювача; 2 – стосується колони, в якій шар з
ПЕТ-бетону має 10 % армуючого наповнювача; 3 – стосується
колони, в якій шар з ПЕТ-бетону має 15 % армуючого наповнювача.

а

б
Рисунок 3 – Осьові напруження у двошаровій колоні:
a – напруження в ПЕТ-бетоні; б – напруження в бетонному ядрі
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Рис. 3, а чітко вказує, чим жорсткіший матеріал використано для
оболонки колони, тим більшу частку зовнішнього осьового
навантаження він сприймає на себе. З рис. 3, б бачимо, що чим
жорсткіший ПЕТ-бетон використали для зовнішнього шару колони
тим менше навантаження припадає на бетонне ядро. Граничні
переходи із використанням виразів (11), (12) показують наступне:
– для трубчастої колони з ПЕТ-бетону за відсутності ядра E  0
та   0 , отримаємо  z 0  Q / F0 ;
– для

однорідної

колони

E  E0

та

  0 ,

отримаємо

 z 0 / p   z / p  1 ;
при k  1, що також відповідає однорідній колоні
 z 0 / p   z / p  1 .
На рис. 4 представлено залежності контактного напруження між
бетонним ядром колони та шаром з ПЕТ-бетону від коефіцієнта
шаруватості колони.

Рисунок 4 – Контактні напруження між шарами колони
При застосуванні усіх трьох різновидів ПЕТ-бетону контактні
напруження виявились від’ємними, тобто стискаючими. Додатковий
аналіз формули (13) показує наступне:
- якщо для конструювання двошарової колони використати
матеріали для яких   0 , то контактні напруження змінять свій
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знак – стануть розтягуючими, що може призвести до погіршення
адгезії чи навіть до відривів між шарами;
- для однорідної колони E  E0 та   0 , отримаємо   0 .
На рис. 5 подано залежності кільцевих напружень в оболонці з
ПЕТ-бетону від коефіцієнта шаруватості колони. Ці напруження
виявились додатними, тобто розтягуючими. Для розглянутих
різновидів ПЕТ-бетону прослідковується наступне: зі збільшенням
коефіцієнта k (тобто зі зменшенням товщини шару h) кільцеві
напруження спершу зростають, набувають екстремуму, а потім
поступово спадають.

Рисунок 5 – Кільцеві напруження в шарі з ПЕТ-бетону
Матеріали двошарової колони при її навантаженні знаходяться в
складному напруженому стані. Тому для оцінки міцності слід
скористатись однією із теорій міцності, а власне оцінку проводити за
величиною максимальних еквівалентних напружень в оболонці  eq 0
та ядрі колони  eq . Для їх знаходження ми скористались критерієм
інтенсивності напружень (15), (16).
На рис. 6 подано залежності максимальних еквівалентних
напружень в двошаровій колоні від коефіцієнта шаруватості. Якщо
еквівалентні напруження не перевищують допустимих значень
(визначених в експерименті), то міцність колони буде забезпеченою.
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Розглянемо приклад оцінки несучої здатності конкретної колони.
Нехай для конструювання колони застосували легкий ПЕТ-бетон з
масовою часткою армуючого наповнювача 15%. Двошарова колона,
схема якої подана на (рис. 1), має діаметр D  0,5 м , а товщина шару
з ПЕТ-бетону h  0,1 м . Допустиме значення запасу міцності за
напруженнями з урахуванням всеможливих коефіцієнтів які
враховують специфіку експлуатації колони [n]  2,5 . Необхідно
визначити допустиме навантаження на колону  Q  .

а

б
Рисунок 6 – Еквівалентні напруження у двошаровій колоні:
a – напруження в шарі з ПЕТ-бетону;
б – напруження в бетонному ядрі
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Коефіцієнт шаруватості такої колони:
2

2

 D  2h    0,5  2  0,1  0,36 .
F
k

F  F0
D2
0,52
За такого коефіцієнта k із залежностей поданих на рис. 6
знаходимо максимальні еквівалентні напруження:
(17)
 eq 0  0, 69 p ;  eq  1,56 p .
Підставимо (17) в (15) та (16) і врахуємо, що p  4Q /  D 2 ,
отримаємо
 u
D2
1,56 p  0,503 Q  u  [n];


2
  u 0  1,14 D   [n],
u0
 0,69 p
Q
звідси  Q   min Q  0,81 МН . Отже, найбільше навантаження, яке
може бути безпечно прикладене до заданої колони склало 0,81 МН.
VI. ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ АНАЛІТИЧНИХ
ТА ЧИСЛОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Цей розділ книги розвиває ідею механічного рециклінгу
полімерних відходів. На відміну від більшості попередніх
досліджень, присвячених вивченню фізико-механічних властивостей
фібробетону та технологій його виготовлення, в цій роботі
розглянуто конкретний будівельний виріб – шарувату бетонну
колону, яка виготовлена із використанням утилізованого
поліетилентерефталату. Коротко сформулюємо основні тези
результатів дослідження.
Полімерні відходи, якщо їх не переробляти, стають серйозною
загрозою для навколишнього середовища.
Можлива утилізація полімерних відходів – їх можна
використовувати для поліпшення властивостей багатошарових
бетонних конструкцій.
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Представлена інженерна методика розрахунку несучої здатності
шаруватих колон, які виготовлені з використанням переробленого
полімерного наповнювача. Особливістю пропонованого підходу є
врахування впливу на міцність таких колон контактних напружень,
які виникають між неоднорідними шарами матеріалу.
Зупинимось на особливості авторського підходу до моделювання
контактної взаємодії між неоднорідними шарами в двокомпонентній
колоні. При побудові розрахункової моделі ми припускаємо
ідеальний двобічний механічний контакт на поверхні спряження
бетонного ядра і оболонки з ПЕТ-бетону. Це означає неперервність
радіальних і осьових переміщень та неперервність відповідних
нормальних та дотичних напружень. Фізично це означає відсутність
проковзування та відриву на контактній поверхні. Кільцеві
(тангенціальні) переміщення та відповідні дотичні напруження
відсутні внаслідок осьової симетрії задачі. Умови неперервності
радіальних та осьових переміщень ми замінили умовами сумісності
відповідних деформацій на контактній поверхні оболонки і ядра.
Незважаючи на сумісність деформацій, осьові та кільцеві нормальні
напруження (а отже і еквівалентні напруження) в бетонному ядрі і
оболонці з ПЕТ-бетону є різними. Це відбувається тому, що
матеріали оболонки і ядра мають різні фізико-механічні властивості,
зокрема неоднакові модулі Юнга і коефіцієнти Пуассона.
Щодо прийнятих нами гіпотез слід зауважити наступне.
1. Відомі дослідження вказують на те, що при дотриманні
технологічних стандартів виробництва забезпечується високий рівень
адгезії шаруватих систем з цементних композитів, а також
контактних поверхонь утворених бетонами різних марок [24, 25].
2. Отримані нами результати розрахунків показали, що радіальне
напруження між стиснутими бетонним ядром і оболонкою з ПЕТбетону завжди від'ємне, тобто стискаюче. Отже, у розглянутих нами
випадках порушення адгезії справді немає.
3. Якщо б ми записали умови однобічної взаємодії поверхонь
бетонного ядра і оболонки з ПЕТ-бетону у вигляді контактних
нерівностей (тобто припустили можливість існування зон зчеплення,
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відриву та проковзування), то ми б отримали загалом нелінійну
задачу, для якої треба конструювати ітераційний процес. Взявши за
перший крок ітерації проведені нами дослідження, переконуємося,
що в стиснутій двокомпонентній колоні на поверхні спряження,   0
(контактні напруження стискаючі), тобто відриву контактних
поверхонь не виникає. Таким чином, подані результати будуть також
розв’язком нелінійної контактної задачі.
Аналіз результатів розв'язку контактної задачі показав наступне.
При зростанні коефіцієнта шаруватості колони k контактні
напруження  між бетонним ядром і оболонкою з ПЕТ-бетону
поступово спадають. Швидкість такого спадання залежить від
кількості наповнювача в матеріалі оболонки. Чим більший відсоток
армуючого наповнювача містить шар ПЕТ-бетону тим швидше
спадає  зі зростанням k . Наявність контактних напружень між
шарами колони призводить до виникнення в оболонці з ПЕТ-бетону
кільцевих напружень   0 . Для всіх проаналізованих випадків
напруження

0

виявились

додатними,

тобто

розтягуючими.

Тенденції зміни кільцевих напружень зі зростанням k є складнішими
ніж зміни контактних напружень. Для розглянутих різновидів ПЕТбетону прослідковується наступне: зі збільшенням коефіцієнта k
кільцеві напруження спершу зростають, набувають екстремуму, а
потім поступово спадають. Відповідність між коефіцієнтом
шаруватості колони, при якому в зовнішньому шарі виникають
екстремальні кільцеві напруження, і вмістом армуючого наповнювача
в ПЕТ-бетоні наступна: k  0.76 при вмісті наповнювача 4%;
наповнювача 10% ; k  0.36 при вмісті
k  0.49 при вмісті
наповнювача 15%. При проєктуванні двокомпонентних колон
потрібно уникати поєднання перелічених вище параметрів щоб
запобігти виникненню екстремальних значень кільцевих напружень в
зовнішньому шарі колони.
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VII. АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДКРІПЛЮЮЧОЇ ШАРУВАТОЇ ОБОЛОНКИ

Досвід розрахунків оболонок, які зазнають впливу контактних
тисків показує, що збільшення зовнішнього радіуса оболонки при
великих товщина її стінки дає дуже незначний ефект щодо зростання
її міцності. Відомо, що ефективним способом підвищення міцності
товстостінної оболонки при дії внутрішнього тиску є використання
зібраних (складених) циліндрів. Даний параграф присвячений
розрахунку шаруватої оболонки з врахуванням тертя між шарами.
Тут застосуємо особливий підхід до визначення контактних тисків
між оболонками, що формують пакет, а при побудові моделі
скористаємося деякими результатами попередніх досліджень.
Спочатку розглянемо одну циліндричну оболонку під дією
довільного розподіленого навантаження (рис. 7, a). Запишемо
рівняння стану такої оболонки у циліндричній системі координат r ,
 , z . Зв’язок між декартовими і циліндричними координатами,
(рис. 7, б):
x  r  cos  ; y  r  sin  ; z  z.
(18)
Перша квадратична форма для циліндричної оболонки має вигляд
dS 2  dr 2  r 2 d  2  dz 2 .

(19)

б
a
Рисунок 7 – Оболонка під дією довільного навантаження:
а – схема оболонки; б – зв’язок між декартовою та циліндричною
системами координат
101

Основні рівняння тривимірної теорії пружності для циліндричних
оболонок запишемо у вигляді, представленому в роботі [26].
Диференціальні рівняння рівноваги без урахування об’ємних сил
мають вигляд
1 д
1 д r    д rz
r




 0;
 r
r дr
r д
r
дz
1 д 2
1 д  д  z
r



 0;
(20)


r
r 2 дr
r д
дz
1 д
1 д
д
 r rz   z  z  0.
r дr
r д
дz
Тут компоненти тензора напружень:

 r , r , rz ,  r ,   ,  z , zr , z ,  z .
Співвідношення
між
(співвідношення Коші)

деформаціями

і

переміщеннями

дur
1 дu ur
дu
;   
 ;  zz  z ;
дr
r д
r
дz
1 дur дu u


 ;
r д
дz
r
дu 1 дu z
дu дu


;  zr  z  r ,
дz r д
дr
дz

 rr 
 r
z

(21)

де ur , u , u z – компоненти переміщень;  rr ,   ,  zz ,  r ,   z ,  zr –
складові тензора деформацій в циліндричній системі координат.
Рівняння нерозривності деформацій мають вигляд
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д 2 rr д zz д 2 rz
 2 
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дz
дr
дrдz
2
д   1 д 2 zz 1 д zz 1 д  д  z
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дz 2
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1 д 2 rr 1 д  2 д  д rr  1 д  r  


;
r
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дz 2
дr дz  r  r д дz
д дz  r

(22)
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2
2
д  1 д  r  z  1 д  r  r  
д2   r z  
2 д 2 rr
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дr  r дr
r
дrдz
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r д дz


2
2
д  r   
д 2  r z д  r  z  д  r  r 
д
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дrд
дz 
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Рівняння (22) вказують на неперервність кривини деформованих
волокон, а також неперервність відносних кутів закручування
циліндричної оболонки.
Закон Гука в циліндричній системі координат має вигляд:
1 ν 
ν

εrr 
σ

σ

σ

σ
;


r
r

z


E 
1 ν

2 1  ν 
εr  
τ r ;
E
1 ν 
ν

ε 
σ

σ

σ

σ



r

z ;
E 
1 ν

2 1  ν 
ε z 
τ z ;
E
1 ν 
ν

ε zz 
σ

σ

σ

σ


z
r

z
 ;
E 
1 ν
2 1  ν 
ε zr 
τ zr .
(23)
E

Обернена форма закону Гука:
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 1 д  rur  1 дu дu z 
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E дur
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r д
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2 1     r дr
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2 1     дz r д 
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r д
дz  1   дz
1  1  2   r дr
E  дu z дur 
 rz 

,
2 1     дr
дz 

(24)

де  – коефіцієнт Пуассона; E – модуль пружності (модуль Юнга);
E
 G – модуль зсуву.
2 1   
При розгляді прикладних задач механіки деформівного твердого
тіла використовують один з методів: метод розв’язання задач в
переміщеннях чи метод розв’язання задач в напруженнях.
Скориставшись
системою
рівнянь
рівноваги
(20),
співвідношеннями Коші (21) і законом Гука (24) отримаємо повну
систему рівнянь для розв’язання задачі у переміщеннях. Якщо
використати систему рівнянь рівноваги (20), рівняння нерозривності
деформацій (22) і закон Гука (23), то отримаємо повну систему
рівнянь для розв’язання задач механіки деформівного твердого тіла в
напруженнях.
Для визначення напружено-деформованого стану при розв’язанні
конкретних задач до повної системи рівнянь механіки деформівного
твердого тіла необхідно долучити граничні умови, що відповідають
ситуації, яка розглядається.
В умовах осесиметричного навантаження, яке ми плануємо
розглядати, співвідношення (20), (21) і (24) залежатимуть від двох
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змінних r
і z , а напружено-деформований стан буде
характеризуватись нормальними  r ,   ,  z і дотичними  rz
напруженнями, радіальними u і поздовжніми w переміщеннями.
Якщо скористатись безрозмірною системою координат   r / R ;
  z / R , де R – будь-який характерний розмір, що має розмірність
довжини, тоді вирази (20), (21) і (24) набувають компактнішого
вигляду:
– рівняння рівноваги
д r д rz  r   


 0;
д
д

д
д
  rz    z  0,
д
д
– співвідношення між деформаціями і переміщеннями
1 дu
1 u
 rr 
;   
;
r2 д 
r2 

 zz 

1 дw
1  дu дw 
;  rz  

.
r2 д
r  д д  

Закон Гука має вигляд
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Виконавши синтез статичного, геометричного і фізичного
аспектів задачі, одержимо систему двох рівнянь в частинних
похідних четвертого порядку відносно невідомих переміщень u і w .
Після деяких перетворень система рівнянь набуде такого вигляду:
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Якщо скористатись методом відокремлення змінних в рівняннях з
частинними похідними, то можна легко звести отриману систему
рівнянь до системи звичайних диференціальних рівнянь.
Тепер розглянемо пружну рівновагу пакета циліндричних
оболонок, що знаходяться під дією внутрішнього q  0   ,   і
зовнішнього q0  const тиску – рис. 8, а між оболонками є сила тертя
у вигляді   i   f i p  i  ,  i  1, 2, ..., n  , де p i  , f i – відповідно контактні
тиски і коефіцієнти тертя між і-ми оболонками.

Рисунок 8 – Розрахункова модель шаруватої оболонки під довільним
навантаженням
Для побудови рівнянь теорії пакета циліндричних оболонок
використаємо класичну теорію оболонок [26]. Компоненти
деформації серединної поверхні зв’язані з переміщеннями ui , vi , wi
співвідношеннями
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(25)


,


де Ri  R0  h0   2i  1 hi – радіус кривини серединної поверхні і-ї
оболонки; R0 – радіус кривини внутрішньої оболонки; 2h0 , 2hi –
товщини внутрішньої та і-ї оболонки;   z / Ri – безрозмірна
координата.
Співвідношення пружності для пакета оболонок мають вигляд
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Тут введено позначення: Bi 
; Di 
.
3(1  v 2 )
1  v2
Складемо рівняння рівноваги пакета оболонок в усереднених
зусиллях. Для цього розглянемо внутрішню, проміжну і зовнішню
оболонку. Ці рівняння набувають вигляду
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(27)
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У формулах (27) необхідно підставити для внутрішньої оболонки





p  0  q  0  , а для зовнішньої p n1  q0 ,   n1    n1  0 . Підставляючи

вирази (25) в (26), а потім в (27) одержимо системи диференціальних
рівнянь в усереднених переміщеннях
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Диференціальні оператори Lmk ,





 m, k  1, 2,3

мають такий

вигляд:
2 1  v 2
1  v 2
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При розв’язку задач до систем рівнянь (28) мають бути приєднані
відповідні граничні умови на контурах і-х оболонок у пакеті.
Розглянемо пакет оболонок, що знаходиться під дією
внутрішнього тиску q  0  і дотичних сил   0  – рис. 9. Нехай маємо таке
навантаження
q

0



 qe

f0
z
r1

;

 0

 f0 q

0



 f0  q  e

f0
z
r1

, 0  z  l / 2.

(30)

Рисунок 9 – Модель двошарової підкріплюючої оболонки
Тут q – відомий тиск, що діє у площині торця внутрішньої
оболонки, f 0 – довільний параметр, що однак в реальних задачах
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набуває конкретного фізичного змісту (наприклад, коефіцієнт тертя
між внутрішньою поверхнею пакета і пружним тілом).
Для визначення контактних тисків між циліндричними
оболонками в пакеті розглянемо суцільну товстостінну оболонку, що
відповідає геометричним розмірам пакета. Контактні тиски p i  між
оболонками в пакеті визначаються з рівнянь тривимірної теорії
пружності. Використовуючи рівняння рівноваги, закон Гука і
співвідношення Коші, а також методи розв’язку диференціальних
рівнянь, одержимо напружено-деформований стан товстостінної
оболонки у вигляді
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E
C1 f 0 J1  f 0    C2 f 0Y1  f 0    C3  f 0  J 0  f 0   
1 v





2 1  v  J1  f 0     C4  f 0 Y0  f 0    2 1  v  Y1  f 0    e  f0  ,

де C1 , C2 , C3 , C4 – постійні, що визначаються з граничних умов на
циліндричних поверхнях оболонки
при   1;  r   q

0

 z  ;  rz   0   z  ;

при   r2 / r1 ;  r   q0 ;  rz  0,
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(32)

J 0  x  , J1  x  , Y0  x  , Y1  x  – функції Бесселя першого і другого роду

нульового і першого порядку відповідно;   r / r1 ;   z / r1 –
безрозмірні координати.
Контактні тиски між оболонками в пакеті будуть такими самими
як радіальні напруження  r в суцільній товстостінній оболонці по

  i
циліндричних оболонок [27]. Для перевірки умов взаємних
переміщень оболонки в пакеті використаємо вираз (31) дотичних
напружень  rz при   i в суцільній товстостінній оболонці й
поверхнях,

які

відповідають

поверхням

контактів

інтенсивність сил тертя між оболонками   i   f i p  i  . При  rz  i    i 
існує взаємне переміщення оболонок, при  rz  i     i  воно відсутнє.
Як приклад розглянемо пружну рівновагу пакета з двох
циліндричних оболонок різної товщини – рис. 9. Контактні тиски p i 
між оболонками визначаються за формулами (31) для напружень  r
при   1 і мають вигляд
p1   r1  1  e  f0    r1 e



f 0 R0

r1

.

(33)

Інтенсивність сил тертя між оболонками в цьому випадку
визначається за формулою
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1

1

 f1 r e



f 0 R0

r1

.

(34)

Розв’язок системи (28) з врахуванням формул (33), (34) і
граничних умов мають такий вигляд:
для внутрішньої оболонки
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а для зовнішньої оболонки –
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R
q0 .
B1

За знайденими виразами (35), (36) і формулами (25), (26)
визначається
напружено-деформований
стан
пакета
двох
циліндричних оболонок з врахуванням сил тертя.
З аналізу цих виразів випливає, що напружено-деформований
стан в пакеті оболонок залежить від коефіцієнтів тертя між
оболонками, геометричних і фізико-механічних характеристик
матеріалу пакета оболонок.
VIII. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Проведене дослідження розвиває ідеї екологічних переробних
технологій, зокрема, ідею механічного рециклінгу полімерних
відходів. В роботі розглянуто конкретний виріб будівельної
промисловості – двошарову бетонну колону, один шар якої
виготовлений із використанням дисперсного армування бетону
утилізованим поліетилентерефталатом. На сьогодні відсутні
загальновизнані інженерні методики (коди, стандарти) щодо
розрахунку несучої здатності шаруватих колон, які виготовлені з
використанням утилізованого полімерного наповнювача. Отримані
результати дослідження повинні допомогти заповнити цю теоретичну
прогалину.
На основі фундаментального аналітичного аналізу, здійсненого
засобами механіки деформівного твердого тіла, виявлено основні
закономірності напружено-деформованого стану шаруватої колони,
який виникає під впливом експлуатаційного навантаження.
112

Остаточну оцінку міцності колони здійснено за енергетичним
критерієм та визначено, що контактні напруження, які виникають між
неоднорідними шарами матеріалу, можуть чинити суттєвий вплив на
несучу здатність колони.
В сталебетонних колонах наявність обойми, яка здійснює опір
переміщенню бетону в поперечному напрямку, призводить до
зростання міцності бетону, а наявність заповнювача у внутрішній
частині оболонки підвищує її стійкість. Бетон і сталь в такому
сполученні створюють сприятливі умови для спільної роботи. В
розділі проаналізовано особливий випадок застосування таких колон
коли осьове навантаження передається на бетонне ядро, а обоймою є
двошаровий пакет оболонок.
Загалом у розділі розвинуто спосіб інженерного розрахунку
несучої здатності шаруватих колон, який враховує вплив на міцність
колони контактної взаємодії між шарами матеріалу.
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Пружна взаємодія обсадної труби і муфти
у конічному різьбовому з’єднанні
з ущільненням
Ігор Палійчук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ВСТУП

Надійне забезпечення енергоресурсами є основою зміцнення
економічної безпеки України. Для цього необхідні зростання обсягів
та інтенсифікація видобування енергетичної сировини за рахунок
збільшення глибин буріння, спорудження похилоскерованих і
горизонтальних свердловин. Ефективність і безпека експлуатації
нафтових і газових свердловин у складних гірничо-технічних умовах
залежить від міцності та надійності обсадних колон. Це потребує
удосконалення їх конструкцій і технологій виготовлення, зокрема, їх
муфтових різьбових з’єднань з ущільненням, які широко
застосовують у світовій практиці. За стандартом [1, 2] різьби і
ущільнення є конічними.
При згвинчуванні конічного різьбового з’єднання труба
розтискає муфту, а муфта пружно стискає трубу. Завдяки цьому на їх
поверхнях утворюється щільний контакт і виникає контактний тиск,
що забезпечує міцність з’єднання у різьбі та герметичність в
ущільненні. Зовнішні поверхні нарізаного кінця труби мають більші
радіуси, ніж внутрішні поверхні муфти. Після згвинчування з’єднань
це утворює пружні радіальні натяги в ущільненні Δ1 і у різьбі Δ3 [3, 4,
5, 6], від яких залежать необхідні величини контактних тисків.
При виготовленні (нарізанні) поверхонь труби і муфти виникають
допустимі осьові відхилення їх розмірів. Це призводить до
розсіювання величин радіальних натягів і контактних тисків у
з’єднаннях, що впливає на їх міцність і герметичність. Внаслідок
допустимого стандартом розсіювання натягу Δ1 найбільший і
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найменший контактні тиски в ущільненні можуть відрізнятись більш
як у 6 разів навіть для однакових типорозмірів муфти і труби [7].
Муфтові зєднання мають різні ділянки різної товщини і
відповідної жорсткості (зокрема, канавки між різьбою і ущільненням,
збіги різьби). Ці ділянки з’єднані між собою в одне ціле – тіло муфти
чи різьбової частини труби, і тому їх деформації впливають одні на одних. Оскільки радіальні натяги в ущільненні і у різьбі не однакові, а
товщини стінок на ділянках відрізняються, то при згвинчуванні вони
отримують різні радіальні зміщення. Це призводить до осьових згинальних деформацій та поворотів стінок на суміжних ділянках. Тому
контактні тиски в ущільненні і у різьбі стають змінними вздовж осі.
Для врахування нерівномірного розподілу вигинів стінок
обсадних труб і муфт вздовж ділянок у з’єднанні застосовують
моментну теорію циліндричних оболонок під дією осесиметричного
навантаження [3, 4, 5, 6]. В її основу покладено розв’язок вихідного
диференціального рівняння, яке описує деформації тонкостінного
циліндра постійної товщини. При цьому радіальні зміщення u стінок
ділянок муфти чи труби під дією контактного тиску РK виражають з
використанням таких формул:
2
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3

(
1


)
D
,
,
(1)
 4
2
2
12  (1   2 )
R S
де D –згинальна жорсткість стінки циліндричної оболонки, Н.мм;
β – коефіцієнт приведення осьової координати, мм–1.
Моментна теорія оболонок дає змогу аналізувати нерівномірність
напружено-деформованого стану стінок обсадної труби і муфти та їх
контактної взаємодії у з’єднаннях з натягом. Проте розроблені у
вказаній літературі моделі не враховують змінні товщини і
жорсткості стінок вздовж різних ділянок та вигини проміжних
ділянок з’єднання.
Згинальний момент у стінці труби залежить від її деформацій з
коефіцієнтом D, тому він пропорційний кубу її товщини. Внаслідок
різних натягів в ущільненні і різьбі з’єднання у стінці проміжної
канавки виникає такий момент, і він впливає на вигини та контактний

PK
u
,
4  4  D
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тиск в ущільненні. Оскільки її товщина може змінюватись у 1,25...
1,45 раза, то згинальний момент тут може відрізнятись у 2...3 рази
при одних і тих же умовах згвинчування [7].
Відомі дослідження напружено-деформованого стану муфтових
з’єднань обсадних труб також використовують спрощені методи розрахунків на основі формул Ламе, які не враховують осьові вигини стінок, або моментної теорії довгих циліндрів постійної товщини, які не
розкривають механізм складної взаємодії різних ділянок муфти і
труби у з’єднанні та утворення контактного тиску.
Таким чином, актуальною задачею залишається розроблення
аналітичної моделі напружено-деформованого стану муфтового
з’єднання обсадних труб з вузлом ущільнення, яка адекватно
враховує вигини стінок з’єднання зі змінною товщиною і
нерівномірний розподіл контактних тисків на його ділянках.
II. МЕХАНІЗМ ДЕФОРМУВАННЯ ОСЕСИМЕТРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ
З ЛІНІЙНО ЗМІННОЮ ТОВЩИНОЮ СТІНКИ

Геометричні розміри з’єднань обсадних труб і муфт з ущільненням
визначені стандартом [1, 2]. Після згвинчування труба впирається у
торець ущільнення і займає визначене осьове положення відносно осі
симетрії з’єднання, яку прийнято за початок координат (рис. 1). У
з’єднанні визначено 6 ділянок, які відрізняються конструктивними
параметрами. Формули їх розрахунку подано у табл. 1.
Кожна ділянка муфти і труби утворена конічною та циліндричною
поверхнями (рис. 1). Рівняння конічної поверхні (рис. 2) таке
RX  0,5  d A  tg  ( X  X A ) ,

(2)

де RX – радіус поверхні, який визначається координатою Х , мм;
dA – діаметр поверхні у заданому перетині А з кординатою ХА, мм;
знак "мінус" приймають, якщо RX зменшується при збільшенні Х.
Формули розрахунку геометричних параметрів ділянок з’єднання
зведені у табл. 2. Товщина стінки S дорівнює різниці радіусів
зовнішньої і внутрішньої поверхонь, а радіус R серединної поверхні –
їх середньому значенню.
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Рисунок 1 – Схема розміщення ділянок у з’єднанні муфти і труби
Таблиця 1 – Визначення ділянок муфтового з’єднання труб (рис. 1)
Параметри
ділянки
Назва
ділянки

№ ділянки та перетину початку ділянки

0
1
2
центра- ущільнення канавка
льна

контактна
конічна
вільна
особливості у труби поверхна;
(неконділянки відсутня торець труби тактна)
вільний
кордината
початкового
перетину

3

4

5

різьба

збіг різьби

труба

контактна
різьбова
конічна
поверхня

вільна
(неконтактна);
торець муфти
вільний

у муфти
відсутня
у муфти

0

X1 =
X2 =
X3 =
*
*
*
=½LM –L1 =X1+14 =X1+29*+1*

X4 =
Xm5=½LM*;
*
*
у труби
=½LM –14
Xt5=X1+L*
у муфти

довжина
ділянки

L0=2·X1

L1=X2–X1

L2=
=X3–X2

L3=X4–X3

Lm4=Xm5–X4;
у труби

у труби
нескінчена

Lt4=Xt5–X4

кордината
у муфти
Xyn=
перетину
XmBH=Xm5–22*;
–
–
основної
у труби
=½LM*–l1*
площини
XtBH=X1+l*
Примітка: * – позначення і розміри встановлені стандартом [2].

120

–

–

Рисунок 2 – Узагальнена схема і-тої ділянки муфти чи труби
з лінійно змінною товщиною
Таблиця 2 – Розрахунок геометричних параметрів з’єднання (рис. 1)
№ ді
лянки

Рівнянння
твірної лінії
вихідної
поверхні

Товщина S
стінки

Радіус R
серединної
поверхні

Координата Оі "нуля"
(вершини) ділянки

–

½(DM*–dM*)

¼(DM*+dM*)

–

0

Муфти

1

Ryn=½dyn*+
+(Х–Xyn)·tgφ

½DM*–(RmBH+0,8·h1*)

2

3 RmBH=½dBH*+ ½DM*–(RmBH+0,5·h1*)
+(Х–XmBH)·tgφ

4
1
Труби

½DM*–Ryn

2

*

RK=½d2 –t1

**

–2·(h1*+0,4*))/K*

t1**+(x–X1)·tg φ

X1–t1**/ tg φ

t2**+(x–X2)·tg φ
RtBH–½d*+0,2·h1*

Примітки:

XmBH+(DM*–dBH*–2·0,5·h1*)/K*

–(RmBH+h1*+0,4*)

4 +(Х–XtBH)·tgφ
*

XmBH+(DM*–dBH*–2·0,8·h1*)/K*
XmBH+(DM*–dBH*–

RtBH–½d*+0,5·h1*

–

½(DM*–S)

½DM*–

3 RtBH=½dBH*+
5

Xyn+(DM*–dyn*)/K*

RK+½S

X2–t2**/ tg φ
XtBH–(½(dBH*–d*)+0,5·h1*)/ tg φ

½(d*+S)

s*

XtBH–(½(dBH*–d*)+0,2·h1*)/ tg φ
–

– позначення і розміри встановлені стандартом [2];
– товщина стінки труби на початку ділянки (варіативний параметр).

**
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Поверхня різьби прийнята конічною і проходить посередині
висоти h1 профілю її витків [3, 4, 5]. Радіус R і товщина S є лінійними
функціями від координати Х .
На ділянках ущільнення 1 та канавки 2 товщини стінок труби є
варіативними і задаються у початковому перетині. За стандартом [2]
їх значення визначаються формулами (мм)
t 2  t1  14  tg  0,25  t1  0,2 ,

t1  s  0,5  (D  d2 ) ,

(3)

де t1 і t2 – товщина стінок на початку ділянок відповідно 1 і 2;
14 мм – ширина ущільнювального конуса;
0,25 мм – глибина канавки відносно ущільнення.
Кожна ділянка лінійно змінної товщини геометрично має
перетин, який називають її вершиною або "нулем", де конічна і
циліндрична поверхні перетинаються, а товщина рівна нулю (рис. 2).
За формулою (2) отримуємо координату Oi вершини
d  dA
S
 XA  A ,
(4)
K
tg
де d i dA – діаметри відповідно циліндричної і конічної поверхонь;
K – конусність поверхні: K=2 tg φ;
знак "мінус" приймають для труби, у якої d < dA.
Для кожної ділянки прийнято власну систему відліку від початку
у її вершині у напрямку збільшення товщини. Тоді власна координата
х – це відстань від "нуля" ділянки до перетину х (рис. 2), а товщина S і
жорсткість стінки на згин D є функціями від х [8, 9, 10, 11, 12]
Oi  X A 

S  x  tg  ,

E S 3
E tg 3
D

 x3 .
2
2
12 (1   ) 12 (1   )

(5)

Загальна і власні системи координат зв’язані між собою
координатою Оі вершини кожної ділянки (табл. 2). Зміна товщини S
по довжині ділянки пропорційна ухилу tg φ=1/32, а зміна її
серединного радіуса R – удвічі менша: 0,5·tg φ=1/64 .
Механізм утворення пружного з’єднання муфти і труби
наступний [13, 14, 15]. У роз’єднаному стані радіуси контактних
поверхонь труби більші за відповідні радіуси муфти на величину
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радіального натягу Δ1 в ущільненні і Δ3 у різьбі. При згвинчуванні
труба розтискає муфту, яка у свою чергу стискає трубу. Тому на їх
контактних поверхнях утворюються контактні тиски: Р1 в ущільненні,
Р3 у різьбі (рис. 3), від чого радіус муфти збільшується, а труби –
зменшується.
У свердловині діють експлуатаційні чинники: внутрішній PV і
зовнішній PZ тиски (рис. 3), які впливають на напруженодеформований стан обсадної колони і її муфтових з’єднань.
Внутрішній тиск PV діє зсередини і збільшує радіус ділянок труби,
тому фактичні натяги і контактні тиски Р1 і Р3 у з’єднанні зростають.
Зовнішній тиск PZ діє на муфту і зменшує її радіус, від чого натяги і
тиски на контактних ділянках теж збільшуються.
Кожна ділянка на краях обперта на суміжні ділянки з іншими
умовами навантаження, змінними товщинами і жорсткістю стінок
(рис. 3). Усі ділянки з’єднані між собою і впливають одна на одну
внаслідок їх різних деформацій. Тому їх стінки отримують вигини і
неоднакові вздовж осі радіальні зміщення. Отже, контактні тиски у
з’єднанні формуються у результаті згвинчування з натягами та дії
експлуатаційних тисків: внутрішнього PV і зовнішнього PZ.

Рисунок 3 – Схема взаємодії ділянок муфти і труби у з’єднанні
внаслідок навантаження розподіленими тисками
(екплуатаційні тиски: PV – внутрішній, PZ – зовнішній;
контактні тиски: P1 – в ущільненні, P3 – у різьбі)
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Незважаючи на рівномірні геометричні натяги Δ1 і Δ3, задані в
ущільненні і у різьбі, у з’єднанні виникають нерівномірні радіальні
деформації (вигини) стінок муфти і труби. Це змінює натяг Δ1 в
ущільненні, щільність прилягання його контактних поверхонь та
прямо впливає на герметичність з’єднання.
На рис. 4 показано загальний випадок деформованої і-тої ділянки
муфти чи труби. Її довжина Li обмежена крайовими перетинами, в
яких вона обперта на суміжні ділянки (тобто ці ділянки з’єднані між
собою і впливають одна на одну внаслідок різних їх жорсткостей,
умов навантаження та деформацій). На ділянку ззовні та зсередини
діють розподілені тиски, які приводяться до серединної поверхні
стінки [5, 16]. Приведений тиск Р(х) є осесиметричним і є змінним по
довжині (функцією від координати х).

Рисунок 4 – Узагальнена розрахункова схема навантаження стінки
і-тої ділянки муфти чи труби з лінійно змінною товщиною
(Р(х) – розподілений тиск, приведений до серединної поверхні; у крайових
перетинах: M – згинальний момент, N – поперечна (перерізуюча) сила)

Внаслідок обпирання та дії тиску стінка ділянки осесиметрично
деформується (вигинається), а її серединна поверхня отримує
радіальні зміщення w(х), додатні у напрямку збільшення радіуса.
Прирости w(х) серединного радіуса змінні вздовж осі і є функцією від
координати х. Функцію w(х) знаходять з основного диференційного
рівняння моментної теорії 4-го порядку зі змінними коефіцієнтами
[17, 18]
1 1 d 2  3 d 2w 
R2
P ( x)


,


x


w
(
x
)


4
2 
2 
 x dx 
dx 
E  tg 
x
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(6)

де

 

4

12  (1   2 )
R 2  tg 2 ,

y  2  x .

(7)

Розв’язком однорідного рівняння (6), коли права частина рівна
нулю, є лінійна комбінація похідних функцій Бесселя нульового
порядку [17, 18]
1
w
 (C1  ber y  C 2  beiy  C3  ker y  C 4  keiy ) ,
(8)
x
де C1...C4 – сталі інтегрування (визначають за крайовими умовами);
ber y, bei y – дійсна і уявна частини функції Бесселя першого роду;
ker y, kei y – дійсна і уявна частини модифікованої функції
Бесселя другого роду;
' (штрих) – позначає диференціювання по аргументу y .
Крім радіальних деформацій w (8), напружено-деформований стан
стінки у перетині х характеризують ще такі осесиметричні параметри:
v – кут повороту перетину, M – згинальний момент, N – поперечна
(перерізуюча) сила [5, 16, 17, 18]. Їх визначають із (8) за похідними
dw
x
v
 2
dx
2x

 C1 (2 bery  y beiy )  C2 (2 beiy  y bery )  

 ,


  C3 (2 ker y  y keiy )  C4 (2 kei y  y ker y ) 

(9)

 C1 (4 (2 bery  y beiy )  y 2 beiy)  


2
2
3
d w
E  tg 
x   C2 (4 (2 beiy  y bery )  y bery)  
M D 2 


 , (10)
dx
12  (1   2 ) 4   C3 (4 (2 ker y  y keiy)  y 2 keiy)  


2



C
(
4
(
2
ke
i
y

y
ker
y
)

y
ke
r
y
)
4



dM
E tg3  2 x  C1 (2 beiy  y bery)  C2 (2 bery  y beiy)  

 (11)
N

dx 12(1   2 ) 2   C3 (2 keiy  y ker y)  C4 (2 ker y  y keiy) 

Чисельний розрахунок функцій Бесселя та їх похідних, які
містяться у виразах (8-11), проводимо у середовищі програмування
MATLAB. Це дає змогу визначити усі параметри w, v, M, N
напружено-деформованого стану кожної ділянки муфти та труби зі
стінкою лінійно змінної товщини у будь-якому перетині з
координатою х (зокрема, у крайових перетинах).
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III. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ І КОНТАКТНИХ
ТИСКІВ НА ДІЛЯНКАХ З’ЄДНАННЯ З НАТЯГОМ

Параметри (8-11) отримано з розв’язку однорідного рівняння (6),
де Р(х)=0. Вони описують вигини стінки, зумовлені лише
обпиранням, тобто тільки від сукупності параметрів wi, vi, Mi, Ni, які
діють на i-ту ділянку у крайових перетинах з боку суміжних ділянок
(рис. 4).
Далі вирішена задача знаходження пружних деформацій w*(x) цієї
ж ділянки від дії розподіленого тиску Р(х), які задовільняють основне
рівняння (2.5) з ненульовою правою частиною, що містить Р(х). Вони
описують дію осесиметричного тиску Р(х) на стінку ділянки з лінійно
змінною товщиною. Вираз цих деформацій w*(x) залежить від
фізичної природи розподіленого тиску Р(х), який може бути тиском
рідини чи газу або контактним тиском.
У свердловині на муфтове з’єднання обсадних труб діє тиск P0
рідини чи газу. Його можна вважати постійним по довжині з’єднання,
яка є незначною порівняно з довжиною труби. Для рівняння (6)
знаходимо частинний розв’язок у вигляді його правої частини [11, 17]
R2
P
w0 
 0.
E  tg x

(12)

Величина w0 показує радіальне зміщення (зміну радіуса) стінки
під дією постійного тиску P0. Змінна товщина спричинює у перетині х
стінки поворот v0 і згинальний момент M0, які отримуємо за
моментною теорією (9-11) диференціюванням (12) з врахуванням (5):
dw0
P
R2
v0 

 02 ,
dx
E  tg x
2

M0  D 

d w0 2 P0
 4 ,
dx 2


d 2 w0
R2
2P

 30 ,
2
dx
E  tg x
dM 0
N0 
 0.
dx

(13)

Знайдений частинний розв’язок (12-13) задовільняє вихідне
рівняння (6). У сумі з однорідним розв’язком (8-11) він повністю
описує напружено-деформований стан ділянки муфти чи труби зі
стінкою лінійно змінної товщини внаслідок обпирання у крайових
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перетинах та дії постійного тиску P0 .
Тиск рідини чи газу залишається незмінним після деформування
стінки муфти чи труби. На відміну від нього, контактний тиск від
пружної взаємодії їх ділянок, з’єднаних з радіальним натягом,
змінюється залежно від зміщення стінок. У свою чергу, величина цих
зміщень залежить від жорсткості кожної стінки, особливо при змінній
товщині. Але при цьому вони залишаються осесиметричними і
повинні задовільняти основне рівняння (6).
Радіальні зміщення w*(x) стінок муфти і труби, які виникають від
змінного контактного тиску Р(х) на ділянках ущільнення і різьби,
знаходимо за методикою [16, 17, 18] аналогічно до (12). Вони теж
мають вигляд правої частини основного диференційного рівняння (6)
R2
P ( x)
w 

.
E  tg
x
*

(15)

Підстановка (15) у (6) показує, що вираз (15) повністю
задовільняє основне рівняння (6) тоді, коли виконується така умова
1 d2  3 d2
x  2

x dx 2 
dx

 P( x)  

   0 .
 x 

(16)

Розв’язок додаткового рівняння (16) дає загальний вираз змінного
тиску Р(х), який виникає на з’єднаних з радіальним натягом
контактних ділянках муфти і труби з лінійно змінною товщиною
стінок
P ( x)  K1  x  K 2  x 2  K 3  K 4  x  ln x ,

(17)

де K1...K4 – сталі коефіцієнти (визначаються умовами навантаження).
За (17) і (15) одержуємо вираз радіальних зміщень w* стінки
муфти чи труби в ущільненні та різьбі під дією контактного тиску
Р(х)
R2
w 
E  tg
*

1


  K1  K 2  x  K 3   K 4  ln x  .
x



(18)

За моментною теорією диференціюванням (18) отримано вирази
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кута повороту v*, згинального моменту M * і поперечної сили N *
dw*
R2
1
1

v 

  K2  K3  2  K4   ,
dx
E  tg 
x
x
*

dM *
K
N 
  44 ,
dx

*

(19)

d 2 w* E x 3 tg 3
R2 
2
1  1
M D


K

K
 4 2K 3  K 4 x  . (20)

3
4
2
2
3
2 
dx
12(1   ) E tg  x
x  
*

Контактний тиск Р(х) за виразом (17) виникає на ділянках
ущільнення і різьби. Він викликає у стінках муфти і труби зміщення
w*, поворот v*, згинальний момент M *, поперечну силу N * (18-20).
Вони отримані із частинного розв’язку основного рівняння (6) і
описують напружено-деформований стан ділянки з вільними
торцями, тобто коли їх крайові перетини є ненавантаженими чи
необпертими [16, 18].
Загальний розв’язок (6), який повністю описує напруженодеформований стан стінки контактної ділянки як від крайового
обпирання на суміжні ділянки, так і від дії контактного тиску,
отримуємо об’єднанням (додаванням) відповідних параметрів w, v,
M, N однорідного розв’язку (8-11) і частинних розв’язків (12-13; 1820) [16, 17].
Формули зведення до серединної поверхні радіуса RC
розподілених тисків, що діють на зовнішні та внутрішні поверхні
ділянок муфти і труби, тримаємо, використовуючи розв’язки задачі
Ламе [4, 5, 16, 17]. Формули Ламе враховують радіальні зміщення
шарів циліндра по товщині стінки. Згідно з цим зміщення wC (приріст
радіуса) серединної поверхні від дії поверхневих тисків PV і PZ такий
PV  RV2  PZ  RZ2 1  

PV  PZ   RV2  RZ2 1   1
wC 

 RC 


.
RZ2  RV2
E
RZ2  RV2
E RC

(21)

Зв’язок між радіусами цих поверхонь і товщиною стінки (рис. 4)
RZ  RC  0,5  S ,

RV  RC  0,5  S ,

RZ2  RV2  2  S  RC .

(22)

Підставивши (22) у формулу Ламе (21), приведемо її до вигляду
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PV  RV2
wC 
ES

 1   1   RZ2  PZ  RZ2
 

 2  
2
2
RC  E  S


 1   1   RV2 
 

 2  ,
2
2
RC 


(23)

Множники (23) повторюють формулу (15), яка описує радіальні
зміщення серединної поверхні під дією тиску. Завдяки цьому з (15) і
(23) отримаємо формули зведення зовнішнього і внутрішнього тисків
до серединної поверхні
PC  RC2  PV  RV2  kV*  PZ  RZ2  k Z* .

1   1   RZ2
k 

 2,
2
2 RC

1   1   RV2
k 


.
2
2 RC2

*
V

*
Z

(24)
(25)

За моментною теорією тонкостінних циліндрів у виразі (15) тиск
вважають прикладеним до серединної поверхні. Формула Ламе (23)
для товстостінних циліндрів розраховує зміщення цієї ж поверхні, але
тиски тут прикладені до внутрішньої і зовнішньої поверхонь.
Підставивши формули зв’язку між радіусами поверхонь і товщиною
стінки (22) у формулу Ламе (23), винесемо середній радіус R за дужки
wC 

PV R 2
ES

 kV 

PZ R 2
ES

 kZ ,

(26)

2
2
2
2
 S  1  1   S  
 S  1  1   S  
kV  1 


1  , kZ  1 
1  . (27)



2
R
2
2
2
R
2
R
2
2






 2R  

Розрахунки за формулою Ламе (26) і за середнім радіусом (15) не
будуть відрізнятися більш як на 5% за умови, що значення kV і kZ (27)
менші за 1,05 або більші за 0,95. На рис. 5 показано залежності цих
коефіцієнтів від параметра тонкостінності S/R, отримані за
формулами (27). Як бачимо, умова виконується за таких
співвідношень
S RV  0,13 ,

S R Z  0,16 .

(28)

Отже, щоб у моментній теорії (15) врахувати стискання стінок по
товщині, слід застосувати формулу Ламе у вигляді (26-27) за умови
(28), яка виконується для стандартних з’єднань обсадних труб [7].
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0.14
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0.18
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Рисунок 5 – Залежність коефіцієнтів kV і kZ (27) від параметра
тонкостінності S/R.
IV. АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПРУЖНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІЛЯНОК ТРУБИ І
МУФТИ У КОНІЧНОМУ РІЗЬБОВОМУ З’ЄДНАННІ З УЩІЛЬНЕННЯМ

При експлуатації обсадної колони у свердловині у стінках
ділянок муфтового з’єднання виникають такі параметри w, v, M, N :
– від обпирання на суміжні ділянки у крайових перетинах за (8-11)
 w  C1  FW1 ( x)  C 2  FW2 ( x)  C3  FW3 ( x)  C 4  FW4 ( x),
 v  C  FV ( x)  C  FV ( x)  C  FV ( x)  C  FV ( x),

1
1
2
2
3
3
4
4
(29)

M

C

FM
(
x
)

C

FM
(
x
)

C

FM
(
x
)

C

FM
(
x
),
1
1
2
2
3
3
4
4

 N  C1  FN1 ( x)  C 2  FN 2 ( x)  C3  FN 3 ( x)  C 4  FN 4 ( x ),
де FAj(x) – функції від аргумента х, згруповані за коефіцієнтами Cj ;
– від контактного тиску P(x) за формулами (18-20)

 w*  K 4  PW4 ( x)  K 3  PW3 ( x )  K 2  PW2 ( x)  K1  PW1 ,
 *
 v  K 4  PV4 ( x)  K 3  PV3 ( x )  K 2  PV2 ,
 *
M  K 4  PM 4 ( x)  K 3  PM 3 ,
 N *  K  PN ,

4
4

(30)

де PAj(x) – функції від аргумента х, згруповані за коефіцієнтами Kj ;
– від постійного тиску P0 (внутрішнього, зовнішнього) за (12-13)
w0  P0  PW3 ( x) ,

v0  P0  PV3 ( x) ,

M 0  P0  PM 3 ;

– нетонкостінність ділянок, яку враховують коефіцієнтами (27).
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(31)

Результуючі величини параметрів w, v, M, N визначаються для
кожної ділянки як суми відповідних складових системи (29-31)
W ( x)  w  w*  w0 , M ( x )  M  M *  M 0 ,
(32)

V ( x)  v  v *  v0 , N ( x)  N  N * .
Функції FAj(x) і PAj(x) системи (29-31) та сумарні параметри (32)
можна обчислити у середовищі програмування MATLAB. Але постає
задача розробити методику визначення невідомих коефіцієнтів C1...C4
і K1...K4 за крайовими умовами та умовами навантаження кожної
ділянки. Ці коефіцієнти мають конкретні та постійні значення вздовж
кожної ділянки для комплексу умов, які на ній склалися і визначили
напружено-деформований стан (29-32).
Принцип сумісності деформацій [16, 17] описує фізичний
механізм утворення крайових вигинів стінок, а саме: стінки у
крайових перетинах на стику двох ділянок залишаються
нерозривними (суцільними, неперервними). Звідси слідує умова
рівноваги перетинів: результуючі параметри W, V, M, N кожної з
двох суміжних ділянок у їх спільних перетинах рівні між собою.
Параметри позначено індексами: перший i вказує номер ділянки,
другий j – номер суміжної ділянки, на яку i-та обперта: j=i±1. Із (32)
за умовою рівноваги отримана система рівнянь, лінійних відносно
коефіцієнтів C1...C4 та K1...K4:
*
*

w

w

w

w
i
,
j
i
,
j
j
,
i
j , i  w0 j , i  w0i , j ,
W
(
x
)

W
(
x
),
 i i, j
j
j ,i

*
*

v

v

v

v

V
(
x
)

V
(
x
),
i
,
j
i
,
j
j
,
i
j ,i  v 0 j ,i  v 0 i , j ,

j
j ,i
 i i, j
 
(33)

*
*
M

M

M

M

M

M
,
 i, j
i, j
j ,i
j ,i
0 j ,i
0i , j
M i ( xi , j )  M j ( x j ,i ),

*
*
 N ( x )  N ( x ),
N

N

N

N

i
i
,
j
j
j
,
i
i
,
j
i
,
j
j
,
i
j , i  0.


Складові з індексом 0 від заданих постійних тисків визначені за
(31). На вільних (необпертих) торцях труби у перетині 1 та муфти у
перетині 5 згинальний момент і перерізуюча сила рівні нулю (рис. 3).
Ділянка 5 – сама труба, є довгою і сталої товщини, тому її параметри
виражені відомими формулами з двома складовими [16, 17]. Для
середньої симетричної ділянки 0 муфти використано розв’язок,
розглянутий у [17], теж з двома складовими.
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Муфта і труба мають по 4 ділянки 1...4 (рис. 3), які описуються
системою параметрів (29) і мають по 4 коефіцієнти, та циліндричні
ділянки з 2-ма коефіцієнтами. Разом система рівнянь з’єднання має 36
невідомих коефіцієнтів Cj . З іншого боку, муфта і труба мають по 4
перетини (у муфти 1...4, у труби 2...5, рис. 1), для яких можна скласти
по 4 рівняння рівноваги, і вільні торці (по 2 рівняння). Тому для
з’єднання можна скласти 36 рівнянь виду (33), які є лінійними і
дозволяють однозначно визначити усі коефіцієнти Cj виразів (29).
Таким чином, за умовою рівноваги перетинів розроблена
методика складання системи лінійних рівнянь, за якими визначаються
параметри (29) усіх ділянок муфти і труби, утворені від їх взаємного
обпирання та вигинів їх стінок у з’єднанні.
Рівняння рівноваги (33) містять складові (30) від контактних
тисків з коефіцієнтами Kij. Формули (30) можна скласти для муфти і
труби лише окремо, бо їх контактні ділянки ущільнення 1 і різьби 3
мають власні, протилежно направлені системи відліку (рис. 1). Кожна
з них описується функціями (18-20) від власних координат хj та має
свій набір коефіцієнтів K1j...K4j. Тому у системі виявляється ще 16
невідомих, для визначення яких необхідно ще 16 лінійних рівнянь.
Механізм утворення пружного з’єднання муфти і труби з натягом
полягає у тому, що на контактних ділянках взаємна радіальна дія
стінок одна на одну однакова за величиною і протилежна за
напрямком. Звідси формулюємо умову рівноваги контактних тисків, а
саме: сума значень цих тисків з боку муфти і труби дорівнює нулю у
кожному перетині вздовж контактної ділянки з’єднання [13, 15].
Математичний вираз цієї умови такий [10, 11]
Pm ( x m )  Pt ( xt )  0 ,

(34)

де xm i xt – координати одного і того ж перетину з’єднання, але у
власних системах відліку муфти і труби;
Pm(xm) i Pt(xt) – значення контактного тиску у даному перетині,
розраховані за формулою (17) окремо для муфти і для труби.
Функції Pm(xm) i Pt(xt) задані у різних системах відліку, тому їх
треба виразити через одну змінну Х , тобто задати у спільній системі
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координат. Якщо один і той же перетин має загальну координату Х у
з’єднанні і власні координати xm у муфти та xt у труби, то зв’язок між
ними такий (див. рис. 1 і 2)
xt  X  Ot ,

xm  Om  X ,

X  Om  x m  xt  Ot .

(35)

Рівняння (34) повинно виконуватись на усій довжині контактної
ділянки незалежно від координати перетину. Щоб виразити функції
контактного тиску (17) у загальній системі координат, застосуємо їх
розклад у степеневий ряд Тейлора за значеннями похідних
X  XC dPC ( X  XC )2 d 2 PC ( X  XC )3 d 3PC ( X  XC )4 d 4 PC
P( X )  PC 


 2
 3
 4 , (36)
1 ! dX
2!
dX
3!
dX
4!
dX

де XC – загальна координата фіксованого перетину C;
C – перетин посередині контактної ділянки, який є спільним для
муфти і труби та грає роль центру координат контакної ділянки;
PC i d nPC ∕dX n – значення відповідно самої функції (2.16) та її 1-ої,
2-ої, 3-ої, 4-ої похідних по змінній X у перетині C;
(X–XC) – відстань від перетину X даної ділянки до перетину C.
Необхідні для розкладу Тейлора (36) похідні від контактного
тиску знаходяться окремо для муфти і труби за функцією тиску (17).
У загальному вони мають такий вигляд
P ' ( x)  K1  K 2  2 x  0  K 4  (ln x  1), P' " ( x)  0  K 4 

1
,
x2

1
2
P" ( x )  0  2  K 2  K 4  ,
P IV ( x)  K 4  3 ,
(37)
x
x
де ' (штрих) – позначає диференціювання по власній координаті.
Формули зв’язку між похідними контактного тиску по загальній
X та по власних координатах муфти xm i труби xt знаходимо за
правилами диференціювання складних функцій, враховуючи знаки
(35).
Координати середин ділянок муфти xmC i труби xtC із (35)
підставляємо у (17) та (37), звідки отримаємо необхідні для (36)
вирази контактного тиску і його похідних у перетині C. Підставивши
їх у розклад (36) окремо для муфти і труби, отримаємо шукані
133

функції Pm(X) i Pt(X), виражені у загальній системі координат від
аргумента X . Ці функції підставимо в умову рівноваги контактних
тисків (34), де згрупуємо доданки з однаковим степенем X
( X  X C )2
  PtC } 
Pm ( X )  Pt ( X )  {PmC  PtC }  ( X  X C ){PmC

2

( X  X C )3
( X  X C )4
IV
  PtC } 
  PtC} 
 {PmC
{PmC
{PmC
 PtCIV }  0,
6
24

(38)

де індекс C позначає значення функцій (17) та (37) у перетині C.
Рівняння (38) повинно задовільнятися на усій довжині контактної
ділянки незалежно від координати перетину X , хоча (X–XC) не рівні 0.
Тому умова рівноваги контактних тисків (34) виконується лише тоді,
коли вирази в усіх фігурних дужках рівняння (38) рівні нулю.
Підставивши сюди відповідні вирази (17) і (37), отримаємо наступну
систему лінійних рівнянь відносно коефіцієнтів Kij
2
 K1m  xmC  K 2 m  xmC
 K 3 m 1  K 4 m  xmC ln xmC 

 K1t  xtC  K 2t  xtC2  K 3t 1  K 4t  xtC ln xtC  0,

 K 1  K  2 x  K 0  K (ln x  1) 
(39)
 1m
2m
mC
3m
4m
mC

 K1t 1  K 2t 2 xtC  K 3t 0  K 4 t (ln xtC  1)  0,

 K 0  K 2  K 0  K  x 1  K 0  K 2  K 0  K  x 1  0,
2m
3m
4 m mC
1t
2t
3t
4 t tC
 1m
2
 K1m 0  K 2 m 0  K 3 m 0  K 4 m  xmC
 K1t 0  K 2 t 0  K 3t 0  K 4t  xtC 2  0.

З виразів (37) бачимо, що значення кожної 4-ї, 5-ї, 6-ї і наступних
похідних складає менше 2, 3, 4 % і т.д. від попередньої, тому у
системі (39) їх не враховуємо через їх малість.
За умовою рівноваги тисків для контактних ділянок ущільнення і
різьби з’єднання складено 8 необхідних рівнянь. Решту рівнянь
знайдемо, виходячи з механізму утворення пружного натягу у
з’єднанні.
У роз’єднаному стані геометрична різниця радіусів контактних
поверхонь муфти і труби задає радіальний натяг Δ. При згвинчуванні
труба пружно розтискає муфту і збільшує її радіус на величину Wm . У
свою чергу муфта пружно стискає трубу і зменшує її радіус на Wt .
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Між контактними поверхнями утворюється щільний пружний
контакт, а різниця їх радіусів фізично компенсується розширенням
стінки муфти та звуженням стінки труби.
На основі цього сформульована умова балансу радіальних
деформацій і натягу, а саме: сума радіальних зміщень стінок муфти
Wm (додатніх) і труби Wt (від’ємних) у з’єднанні дорівнює
радіальному натягу Δ у будь-якому перетині контактної ділянки [13,
15]. Математичний вираз цієї умови такий [10, 11]
Wm ( xm )  Wt ( xt )   ,

(40)

де Wm(xm) i Wt(xt) – зміщення стінок муфти і труби у перетині Х (35).
Рівняння (40) математично цілком аналогічне рівнянню (34).
Функції Wm(xm) i Wt(xt) задані у власних системах відліку і їх теж
треба виразити через одну змінну Х, тобто задати їх у загальній
системі координат з’єднання. Тому для розв’язання рівняння (40)
повністю використана розроблена методика розкладу функцій у ряд
Тейлора та її формули (35-36, 38). Лише замість функції P застосуємо
функцію W, яка згідно із (32) має три складових.
Для кожної складової знайдено потрібні вирази функцій та їх
похідних. За моментною теорією перша похідна від зміщення W дає
поворот V. Для W за (32) перша складова w та її похідна v відомі із (89). За формулою (9) знайдемо вирази 2-ої і 3-ої похідних
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 C1 6 4(2ber' y  ybeiy)  y 2 bei' y  y 2 (2bei' y  ybery)  


2
2
d 3 w  x  C2 6 4(2bei' y  ybery) y ber' y  y (2ber' y  ybeiy)  


 (42)
dx3
8x 4  C3 6 4(2 ker'y  ykeiy) y 2 kei' y  y 2 (2kei' y  y ker y)  


2
2
 C4 6 4(2kei' y  y ker y) y ker' y  y (2 ker' y  ykeiy) 



Функції Бесселя та їх похідні розраховуються засобами MATLAB.
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Для W у системі (32) друга складова w* і її похідна v* відомі з
виразів(18, 20), звідки диференціюванням отримаємо розрахункові
вирази 2-ої і 3-ої похідних
d 2 w*
R2 
2
1 

K

K

,
3
4
E tg 
dx 2
x3
x2 

d 3 w*
R2 
6
2 


K

K

 . (43)
3
4
E tg 
dx 3
x4
x3 

Для W у системі (32) третя складова w0, її перша і друга похідні
відомі з (13), звідки отримаємо розрахунковий вираз 3-ої похідної
d 3 w0
6 P0
R2



.
E  tg x 4
dx 3

(44)

У вирази (41-44) складових функцій і похідних підставимо
координати муфти xmC i труби xtC (35) та розраховані їх числові
значення у перетині С середини контактної ділянки. Вони застосовані
у розкладі Тейлора виду (36) окремо для муфти і труби, звідки
отримано шукані функції Wm(X) i Wt(X), виражені у спільній системі
координат
від
аргумента X. Підставивши їх в умову балансу деформацій і натягу
(40), згрупуємо тут доданки за степенями X
( X  X C )2
  WtC } 
Wm ( xm )  Wt ( xt )  {WmC  WtC }  ( X  X C ){WmC

2
( X  X C )3
( X  X C )4
IV
  WtC } 
  WtC} 
 {WmC
{WmC
{WmC
 WtCIV }   . (45)
6
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де індекс C позначає значення функції W чи її похідної у перетині C .
Рівняння балансу деформацій і натягу (45) має виконуватись на
усій контактній ділянці незалежно від координати X . Його перша
фігурна дужка є сумою зміщень стінок муфти і труби у перетині С,
тому уже рівна натягу Δ . Так як (X–XC) не рівні 0, то умова (45) виконується лише тоді, коли вирази похідних у інших фігурних дужках
рівні нулю. Отже, з умови балансу натягу і деформацій виду (45)
отримаємо таку систему рівнянь у загальному вигляді
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*
*
 wmC  wmC
 wtC  wtC
   w0 mC  w0 tC ,

*
*
vmC  vmC  vtC  vtC  v0 mC  v0tC ,
 
(46)
  wmC
*  wtC
  wtC
*   w0mC  w0tC ,
 wmC
 
*  wtC
  wtC
*   w0mC  w0tC .
 wmC  wmC
У системі (46) кожна функція WiC та її похідні розписані за
відповідними виразами складових (32), які у явному вигляді мають
такі коефіцієнти Cj і Kj :
– перша складова (w, v, M, N) – за формулами (8-9), (41-42);
– друга складова (w*, v*, M*, N*) – за формулами (18, 20), (43);
– третя складова (w0, v0, M0) – за формулами (12-13), (44).
В отримані вирази системи (46) підставимо координати xmC i xtC ,
які перетворzть їх у суму числових доданків з коефіцієнтами Cj і Kj .
Застосуємо їх у 4-ох рівняннях (46) для 2-ох контактних ділянок
ущільнення і різьби, звідки отримаємо систему ще 16 необхідних
лінійних рівнянь відносно цих коефіцієнтів.
За механізмом пружної взаємодії контактних ділянок муфти і
труби, з’єднаних з натягом, сформульовано принципи рівноваги
контактних тисків та балансу деформацій і натягу у вигляді
математичних рівнянь. Методика їх перетворення на систему
лінійних рівнянь із застосуванням розкладу Тейлора дозволяє
визначати деформаційні та силові параметри і контактні тиски на усіх
ділянках з’єднання.
За умовою рівноваги (34) величина контактних тисків, а точніше–
їх коефіцієнти Kj у виразі (17), визначаються безпосередньо на
контактній поверхні. Але система (46) рівнянь балансу містить
складові як від вигинів серединної поверхні (перша складова), так і
від тисків на двох фізичних (внутрішній, зовнішній) поверхнях (друга
і третя складові системи). Для нетонкостінних ділянок ці поверхні
треба розрізняти, тому що поверхневий тиск викликає неоднакове
радіальне зміщення шарів по товщині стінки (згідно з теорією Ламе).
Аналіз механізму утворення пружних зміщень стінок у з’єднанні
з натягом показує, що їх баланс (40) виникає саме на контактних
поверхнях муфти і труби. Тут внаслідок натягу утворюється

WmC WtC  ,
 
WmC WtC  0,

 WtC  0,
WmC
WmC
 WtC  0,
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контактний тиск (рис. 3), який діє на внутрішню поверхню муфти
(розтискає її) і на зовнішню поверхню труби (стискає її), а баланс із
натягом утворює сума радіальних зміщень саме цих поверхонь.
Зміщення поверхні нетонкостінної ділянки, на яку діє розподілений
тиск, відбувається за рахунок її як кільцевих (тангенційних), так і
радіальних деформацій (від зміщення шарів по товщині стінки). Щоб
одночасно врахувати ці види деформацій, застосуємо формулу (21)
теорії Ламе [11, 13].
Для цього зовнішній RZ і внутрішній RV радіуси виразимо через
середній радіус R за формулою (22), товщину стінки S – за формулою
(5) та зробимо такі заміни
(47)
  0,5  tg ,
R Z  R  (1    x ) ,
RV  R  (1    x ) .
Спочатку розглянемо дію контактного тиску на муфту і зміщення
її контактної поверхні, яка є внутрішньою. Її радіус RV застосуємо у
формулі Ламе (21), потім підставимо вирази (47) і після перетворень
отримаємо формулу зміщення внутрішньої поверхні муфти під дією
контактного і зовнішнього тисків
PV RV2 RV
wV 

ES R

 1   1   RZ2

 2  2  R2
V


 PZ RZ2 RV

 ES  R


 1   1   RV2

 2  2  R2
V







R 2 PV  1  
1 


 
(1    x)3 
(1    x)(1    x) 2  
E tg x  2
2

R 2 PZ

 (1    x)(1    x) 2 ;
(48)
E tg x
1 
1 
BmV 
(1  x)3 
(1 x)(1 x) 2   3 x 3 (12 ) 2 x 2 (12 ) x 1
2
2
(49)
BmZ  (1    x )(1    x ) 2   3 x 3   2 x 2    x  1 .

Формула Ламе (48) містить добутки двох функцій. Перша
функція – множник у вигляді (15), описує зміщення внутрішньої
контактної поверхні муфти через середній радіус її стінки за
моментною теорією. Друга функція виду (49) враховує їх змінність
вздовж ділянки внаслідок змінної товщини і одночасно радіальне
зміщення шарів по товщині стінки муфти, оскільки (48) є формулою
Ламе.
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Для муфти внутрішній тиск є контактним: PV =PK(x), а зовнішній
PZ – постійним. Тому у системі (46) перший доданок (48) відповідає
складовій w*m , другий – складовій w0m , а дійсне зміщення поверхні
муфти від цих тисків виражається так
(50)
wV  w*  B mV  w0 B mZ ,
де зірочка * позначає дію контактного тиску за формулами (18, 20, 43);
індекс 0 – дію постійного тиску за (12, 13, 44).
Знайдемо потрібні для системи (46) похідні від цих складових:
  3 3 x 2  2(1  2 ) 2 x  (1  2 ) , B mZ
  3 3 x 2  2 2 x   ,
B mV
  6 3 x  2(1  2  ) 2 ,
B mV

  6 3 x  2 2 ,
B mZ

(51)
  6 3 ,
  6 3 .
B mV
B mZ
Тепер розглянемо дію контактного тиску на трубу і зміщення її
контактної поверхні, яка є зовнішньою. Її радіус RZ застосуємо у
формулі Ламе (21), потім підставимо вирази (47) і після перетворень
отримаємо зміщення зовнішньої поверхні труби під дією контактного
і внутрішнього тисків
PV RV2 R Z
wZ 

ES R

 1   1   R Z2  PZ R Z2 R Z  1   1   RV2 




 2  2 R2   ES  R  2  2 R2  
Z 
Z 


PV R 2
PZ R 2  1 
2

1 x 1 x  
1 x 3  1  1 x 2 1 x . (52)

ES
ES  2
2


BtV  1   x 1   x    3 x 3   2 x 2   x  1,
2

(53)

1 
1 x 3  1  1 x 1 x 2  3 x 3  (1 2 ) 2 x 2  (1 2 ) x 1.
2
2
Формула Ламе виду (52) теж має добутки двох функцій. Перша –
множник у вигляді (15), описує зміщення зовнішньої контактної
поверхні труби через середній радіус її стінки за моментною теорією.
Друга функція виду (53) враховує їх нерівномірність вздовж ділянки
внаслідок змінної товщини та одночасно радіальне зміщення шарів по
товщині стінки труби, оскільки (52) є формулою Ламе.
Для труби зовнішній тиск контактний: PZ=PK(x), внутрішній PV –
постійний, тому у системі (46) перший доданок формули (52)
відповідає складовій w0t , другий – складовій w*t , а дійсне зміщення
BtZ 
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поверхні труби від тисків

wZ  w0  BtV  w*  BtZ ,

(54)

де індекс зірочка * позначає дію контактного тиску за формулами (18,
20, 43); індекс 0 – дію постійного тиску за формулами (12, 13, 44).
Знайдемо потрібні для системи (46) похідні від цих складових:
BtV  3 3 x 2  2 2 x   , BtZ  3 3 x 2  2(1 2 ) 2 x  (1 2 ) ,
BtV  6 3 x  2 2 ,

BtZ  6 3 x  2(1 2 ) 2 ,

BtV  6 3 ,

BtZ  6 3 .

(55)

У вирази Bi,J , залежні лише від x , підставимо координати
середини контактної ділянки відповідно xmC для муфти у (51) та xtC
для труби у (53). Вони стають числовими коефіцієнтами системи (46).
А складові з індексом 0 стають числовими значеннями (бо величини
постійних тисків задані) і їх переносять у праву частину рівнянь (46).
Складові із зірочкою *, розраховані за (18, 20, 43), містять
невідомі коефіцієнти K1...K4 у першій степені. Після їх підстановки у
похідні від виразів (50) та (54), які мають кілька складових із
зірочкою, їх групують за спільністю коефіцієнтів Kj . Використання
отриманих за формулою Ламе складових w (50) і (54) та їх похідних у
системі (46) залишає лінійними рівняння балансу і систему в цілому.
Ця методика враховує деформації стінок: кільцеві, радіальні
(зміщення в цілому і по товщині), осьові (вигини вздовж осі),
забезпечує точність розрахунку балансу деформацій, натягу і
контактних тисків на нетонкостінних ділянках з’єднання муфти і
труби, бо одночасно поєднує застосування формул Ламе і її похідних
та моментної теорії.
V. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ КОНТАКТНИХ ТИСКІВ У РІЗЬБІ ТА
В УЩІЛЬНЕННІ З’ЄДНАННЯ МУФТИ І ТРУБИ

За допомогою реалізованої у середовищі MATLAB програмної
моделі напружено-деформованого стану з’єднання аналітично
досліджені закономірності розподілу контактних тисків в ущільненні
і у різьбі залежно від поєднання конструктивних та експлуатаційних
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чинників, а також вплив їх зміни на герметичність ущільнення.
Класифікація цих чинників представлена у табл. 3.
Розподіл контактних тисків у різьбі та в ущільненні, які
виникають при згвинчуванні з’єднань з натягом, для їх різних
діаметрів і товщин стінок показані на рис. 6. Для порівняння тут
представлено результати, отримані за моментною теорією (лінії а) і за
теорією Ламе.
Розрахунки за формулами Ламе, виконані за методикою [3, 5],
показують рівномірний розподіл контактних тисків по довжині (лінії
б), незважаючи на змінну товщину стінок труб і муфт. Формули Ламе
не враховують повороти перетинів стінок, вигини стінок по довжині
та викликані ними згинальні моменти, особливо, коли жорсткість і
тиск є змінними вздовж осі.
Моментна теорія враховує, що при осесиметричному
навантаженні стінка не лише зміює радіус, але й повертається і
змінює кут нахилу до осі. Співвідношення між величинами зміщення
і повороту залежить від жорсткості стінки, яка визначається
товщиною і крайовими умовами обпирання на суміжні ділянки.
З’єднання має декілька ділянок, які взаємодіють між собою і мають
різну жорсткість та умови навантаження. Тому внаслідок
нерівномірних прогинів їх стінок розподіл контактних тисків по
довжині має складний характер (рис. 6).
Таблиця 3 – Класифікація чинників, які впливають на герметичність
з’єднання
1. Конструктивні
розміри:

2. Радіальні
натяги:

3. Експлуатаційні
чинники:

4. Товщина
стінки труби:

D – діаметр
труби

Δ1 – радіальний натяг
в ущільненні

PV –
внутрішнійтиск

t1 – зменшена на
діл. 1 ущільнення

S – товщина
стінки

Δ3 – радіальний натяг
у різьбі

PZ – зовнішній
тиск

t2 – зменшена на
діл. 2 канавки

141

РК, МПа
60

2а

50

2б
1а

1б
4а

40

2а
2б

30

1а

1б

4а

6а

4б

3а
6а

20

3б

4б

3а
6б

3б

10

5а
6б

5б
5а

5б
Різьба (діл.3)

Ущільнення (діл.1)

0
0

20

40

60

80

100

Х, мм

Рисунок 6 – Розподіл контактних тисків РК в ущільненні (діл. 1) і у
різьбі (діл. 3) за моментною (лінії а) і за теорією Ламе (лінії б)
(лінії для діаметрів труб D (мм): D=114 – 1, 2; D=168 – 3, 4; 245 – 5, 6;
лінії для товщин стінок S (мм): S=8,6 – 1; S=10,2 – 2; S=8,9 – 3, 5; S=12 – 4, 6;
натяги в ущільненні і різьбі Δ1=Δ3=0,1 мм )

При заданих натягах на контактних ділянках із товстішими
стінками створюється більший тиск, тому що вони чинять більший
опір, і щоб здеформувати їх на величину радіального натягу, виникає
більший контактний тиск (рис. 6). У труб більших діаметрів
відношення товщини стінки до радіуса менше, тому вони мають
меншу жорсткість (більшу гнучкість і радіальну податливість) та
створюють менший контактний тиск при їх з’єднанні (рис. 6).
Найбільший тиск виникає у перетині 4 різьби (рис. 6). Тут муфта
має достатню товщину та ділянку 4 (рис. 1), яка збільшує жорсткість.
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Труба тут теж має більшу товщину стінки і обперта на ділянку 5.
Посередині різьби 3 товщина і жорсткість труби менші. Її
звуження досягається меншим тиском (рис. 6), бо у перетині 4 стінка
отримала значний згин всередину. Товстіша стінка муфти має тут
більшу жорсткість. Тому за рахунок більшого прогину труби
відносно муфти контактний тиск посередині різьби найменший.
Для ущільнення властивий спад контактного тиску до його торця
(рис. 6). Його спричинює характерний вигин стінки ділянки 2 труби
(канавка, рис. 3), яка є вільною (неконтактною), але зв’язана зі
стінками різьби і ущільнення. Натяги Δ1 і Δ3 стискають її краї,
викликають її випинання і великі повороти крайових перетинів. У
напрямку до торця товщина і жорсткість стінки труби зменшуються,
тому вона, отримавши поворот всередину, потребує значно меншого
тиску для її стискання в ущільненні. Спад тиску монотонний, бо
муфта має більшу товщину і жорсткість, малий і плавний вигин
стінки, а ділянка труби 1 тонша і коротка, прилягає до муфти і
повторює її вигин.
На рис. 7 показано поведінку контактних тисків в ущільненні і у
різьбі при збільшенні натягу Δ1 в ущільненні (групи ліній а-б-в). Тут
тиск РК1 тим більший, чим більша товщина стінки труби. Жорсткіша
муфта стискає трубу на величину натягу Δ1, чим також створює
деформації короткої ділянки 2 канавки. Зменшення її радіуса
призводить до звуження труби на початку різьби і зменшення
контактного тиску на її перших витках. Для труби меншої товщини
це зменшення незначне (лінії 1а-1б-1в), бо тонша стінка канавки
більше вигинається, ніж стискається, тому звуження компенсується
вигином.
Отже, радіальний натяг Δ1 ущільнення впливає на контактні
тиски як в ущільненні, так і у різьбі залежно від жорсткості стінок
труби, зокрема, на ділянці канавки. Через її звуження натяг Δ1
збільшує прогин перших витків різьби і зменшує тут тиск. Занадто
великий натяг Δ1 веде до втрати зачеплення у різьбі, що зменшує її
міцність. Занадто малий натяг Δ1 призводить до зникнення в
ущільненні контактного тиску і втрати герметичності з’єднання.
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Рисунок 7 – Розподіл контактних тисків РК (МПа) в ущільненні
(діл. 1) і у різьбі (діл. 3) при зміні натягів Δ1 в ущільненні (мм):
Δ1=0,016 – 1а; Δ1=0,03 – 2а; Δ1=0,05 – 3а; Δ1=0,10 – 1б, 2б, 3б;
Δ1=0,20 – 1в; Δ1=0,17 – 2в; Δ1=0,13 – 3в
(діаметр труби D=245 мм; товщини стінок S (мм):
S=8,9 – 1; S=12,0 – 2; S=15,9 – 3; натяг у різьбі Δ3=0,10 мм )

Збільшення товщини і жорсткості труби посилює зв’язок між
ділянками 1 і 3, тому що вигин стінки канавки зменшується, а
переважає її кільцеве радіальне звуження на усій довжині. Менша
товщина ділянки 2 послаблює зв’язок між різьбою і ущільненням за
рахунок більшої податливості та гнучкості стінки канавки.
На рис. 8 показано поведінку контактних тисків у з’єднанні із
заданим натягом Δ1 ущільнення при різних натягах Δ3 у різьбі. Їх
збільшення веде до росту контактного тиску РК3 на усій довжині
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різьби (діл. 3, групи ліній а-б-в). При цьому її стискання через
деформації канавки передається на ущільнення, яке теж звужується, а
контактний тиск тут зменшується (діл. 1, лінії а-б-в).
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Рисунок 8 – Розподіл контактних тисків РК (МПа) в ущільненні
(діл. 1) і у різьбі (діл. 3) при зміні натягів Δ3 у різьбі (мм):
Δ3=0,02 – 1а; Δ3=0,06 – 2а; Δ3=0,08 – 3а; Δ3=0,15 – 1б, 2б, 3б;
Δ3=0,25 – 1в, 2в; Δ3=0,19 – 3в
(діаметр труби D=245 мм; товщини стінок S (мм): S=8,9 – 1;
S=12,0 – 2; S=15,9 – 3; натяг в ущільненні Δ1=0,10 мм).

Більша товщина труби збільшує жорсткість і негнучкість стінки
короткої ділянки 2. Деформації стиску не компенсуються вигином, а
передаються вздовж неї без згасання, тому в ущільненні контактний
тиск зменшується. Більша товщина (жорсткість) труби збільшує
розтискання муфти, що розширює ущільнення і теж зменшує тиск.
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Стискання труби в ущільненні теж передається через стінку
канавки на перші витки різьби і зменшує тут контактний тиск. Тому
труба більшої товщини потребує більшого гарантованого (мінімально
допустимого) натягу Δ3 різьби. Отже, збільшення товщини труби і
жорсткості стінки канавки звужує область допустимих натягів у
різьбі.
VI. ВПЛИВ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ЗМІНУ КОНТАКТНИХ
ТИСКІВ ТА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ З’ЄДНАННЯ

Поведінка тисків в ущільненні і різьбі під дією внутрішнього тиску
показана на рис. 9 для різних товщин стінок труби і натягів Δ1 і Δ3.
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Рисунок 9 – Розподіл контактних тисків РК (МПа) в ущільненні
(діл. 1) і різьбі (діл. 3) при дії внутрішнього тиску PV (МПа):
PV=0 – а; PV=10 – б; PV=20 – в
(діаметр труби D=245 мм; товщини стінок S (мм): S=8,9 – 1, 2; S=15,9 – 3, 4;
натяги в ущільненні (мм): Δ1=0,05 – 1, 3; Δ1=0,13 – 2, 4; у різьбі Δ3=0,1 мм )
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Загальна закономірність впливу внутрішнього тиску на з’єднання
така: при його збільшенні контактні тиски зростають і в ущільненні, і
у різьбі (групи ліній а-б-в). Внутрішній тиск діє зсередини і збільшує
радіус усіх ділянки труби на величину (15), обернено пропорційну
товщині стінки. Зростання контактних тисків більше у труб меншої
товщини. Їх стінки легше розширюються, збільшуючи натяг, легше
передають внутрішній тиск на муфту (лінії 1, 2). Труба більшої
товщини чинить більший опір внутрішньому тиску і розширюється
менше (вона сама сприймає цей тиск і менше передає його на муфту),
тому контактний тиск у товстіших труб зростає менше (лінії 3, 4).
Якщо в ущільненні чи у різьбі від недостатнього натягу контактний
тиск був малий чи відсутній, то під дією внутрішнього він зростає,
що забезпечує щільність контакту.
Найбільше контактні тиски зростають на краях неконтактних
ділянок канавки 2 і збігу різьби 4. Під дією внутрішнього тиску вони
розширюються без протидії ззовні. На подолання цього, особливо на
круговий згин їх стінок, а також на стискання контактних ділянок
труби більш жорстка муфта створює більший тиск.
Внутрішній тиск розширює центральну ділянку муфти, а через
неї ущільнення, що зменшує натяг біля його торця. Внутрішній тиск
діє зсередини на канавку 2 труби і вигинає її так, що зв’язана з нею
стінка ущільнення повертається всередину і зменшує тут натяг. Усе
це посилює спад контактного тиску до торця. Тому тут може
виникати нещільна ділянка, де контактний тиск стає меншим за
внутрішній.
Герметичним може бути лише такий натяг в ущільненні, при
якому не виникає нещільна ділянка, а контактний тиск є більшим за
діючий на усій ширині ущільнення (лінії 2б, 3б, 4б, 4в). Вимога
недопущення (відсутності) нещільного контакту вимагає більших
натягів ущільнення. Це потрібно для компенсації розширення центру
муфти та звуження труби на торці ущільнення, яке викликане
вигином стінки канавки. Труба більшої товщини і жорсткості в
ущільненні потребує меншого гарантованого натягу при дії
внутрішнього тиску.
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Взаємний вплив натягів Δ1 і Δ3 обмежує герметичність
ущільнення та міцність різьби. Він спричинений жорсткістю на згин
проміжної ділянки 2, яка передає деформації звуження труби, тим
самим зменшує контактні тиски або в ущільненні, або у різьбі. Щоб
послабити їх взаємозв’язок, треба зменшити товщину стінки ділянки
2 канавки, що збільшить її гнучкість. Це дозволить підвищити
герметичність ущільнення за рахунок більших натягів.
Поведінку контактних тисків у різьбі і ущільненні під дією
зовнішнього тиску PZ представлено на рис. 10.
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Рисунок 10 – Розподіл контактних тисків РK в ущільненні (діл. 1) і
у різьбі (діл. 3) від дії зовнішнього тиску PZ (МПа):
PZ=0 – а; PZ=7 – б; PZ=10 – в; PZ=15 – г; PZ=26,5 – д;
(діаметр D=245 мм; натяги в ущільненні Δ1 (мм): Δ1=0,10 – 1, 3; Δ1=0,14 – 2, 4;
натяг у різьбі Δ3=0,1 мм; товщини стінок S (мм): S=8,9 – 1, 2; S=13,8 – 3, 4 ).

У запрограмованій моделі з’єднання враховано те, що через
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негерметичність (зазори) гвинтових каналів у різьбі на ділянці 2 (над
канавкою, рис. 3) між муфтою і трубою встановлюється тиск, рівний
зовнішньому. На контактні тиски одночасно впливають, по перше,
стискання муфти в цілому, а по друге, стискання ділянок 2 канавки і
4-5 труби. При зростанні зовнішнього тиску перший чинник збільшує
контактні тиски у різьбі і в ущільненні. Внаслідок другого чинника
натяги і контактні тиски зменшуються в ущільненні біля канавки та
біля збігу різьби. Якщо зовнішній тиск стане більшим за допустиме
значення, то в ущільненні контактний стане меншим за нього,
виникне нещільність і герметичність буде порушена. Також
порушиться зачеплення між муфтою і трубою на останніх витках
різьби.
Щоб забезпечити контактний тиск на усій довжині, для більшого
зовнішнього тиску потрібен більший натяг. Ущільнення товстішої
труби витримує більший тиск, ніж тоншої. Її стінка має більшу
жорсткість та сильніше протидіє стисканню і згину. Тонша труба
прогинається більше відносно муфти, тому контактний тиск
зменшується.
Розподіл контактних тисків у з’єднанні від сумісної дії
внутрішнього і зовнішнього тисків показано на рис. 11. Ці тиски
діють так, що внутрішній збільшує радіус труби, а зовнішній зменшує
радіус муфти. Тому їх дія еквівалентно збільшує натяги як у різьбі,
так і в ущільненні та призводить до зростання контактних тисків.
Рівні за величиною внутрішній і зовнішній тиски створюють
протилежно направлені деформації стінок муфти, труби і з’єднання в
цілому. При цьому контактні тиски зростають на відповідну величину
(лінії 1-2-3 еквідистантні), але характер їх розподілу по довжині не
змінюється.
Як показано вище, негерметичність з’єднання (коли в ущільненні
контактний тиск стає меншим за діючий) з’являється при різних
значеннях внутрішнього і зовнішнього тисків. Так, для прикладу на
рис. 11, допустимі тиски, які не порушують герметичність такі:
внутрішній PV=9 МПа, зовнішній PZ=5 МПа. Якщо різниця діючих
тисків не перевищує допустиме значення (тобто контактний тиск в
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ущільненні більший за перепад цих тисків), то однакова зміна
обидвох експлуатаційних тисків не змінює характер розподілу
контактних, тому герметичність зберігається при будь-якій величині
їх приросту. Отже, герметичність з’єднання визначається виключно
лише різницею експлуатаційних тисків, яка не повинна перевищувати
допустиме значення.
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Рисунок 11 – Розподіл контактних тисків РK в ущільненні і різьбі під
одночасної дією внутрішнього PV і зовнішнього PZ тисків (МПа):
PV=PZ=0 – 1а;
PV=5, PZ=0 – 1б;
PV=0, PZ=5 – 1в;
PV=PZ=5 – 2а;
PV=10, PZ=5 – 2б;
PV=5, PZ=10 – 2в;
PV=PZ=10 – 3а; PV=15, PZ=10 – 3б; PV=10, PZ=15 – 3в
(діаметр труб DУ =245 мм, товщина стінки S=8,9 мм;
натяги: в ущільненні Δ1=0,07 мм ; у різьбі Δ3=0,06 мм ).
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Під дією внутрішнього тиску труба розширюється, особливо на
ділянках 2 і 4 (канавка і збіг різьби, рис. 3). Більш жорстка муфта
протидіє їх вільному розширенню, стискає і згинає їх краї, труба
чинить цьому значний опір, у результаті біля цих ділянок виникають
найбільші прирости контактного тиску. Внаслідок згину стінки труби
повертаються всередину. За рахунок цього труба звужується
посередині різьби та біля торця ущільнення, тому тут приріст тиску
значно менший. Крім того, внутрішній тиск розширює також і центр
муфти.
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Рисунок 12 – Розподіл приростів контактних тисків в ущільненні і
у різьбі від зростання внутрішнього тиску на ΔPV =10 МПа
(діаметри труб D (мм) і товщини стінок S (мм): D=114, S=10,2 – 1;
D=140, S=10,5 – 2; D=178, S=10,4 – 3; D=245, S=10,0 – 4 ).
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Усе це викликає різкий спад приросту контактного тиску в
ущільненні від канавки до торця. Як наслідок, його величина на
частині ущільнення стає меншою за приріст внутрішнього тиску.
Якщо приріст у сумі з початковим контактним тиском, створеним
натягом при згвинчуванні, виявиться меншим за діючий тиск, то
утвориться нещільність в ущільненні, і воно не буде герметичним при
даному тиску.
Прирости контактного тиску залежать від параметрів з’єднання.
На рис. 13 (а-б) показано їх залежність від товщини стінок труб.
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Рисунок 13 – Прирости контактних тисків ΔРК (МПа) в ущільненні і
у різьбі внаслідок зростання внутрішнього тиску на ΔPV =10 МПа
(на графіках D x S : D – діаметр трби (мм), S – товщина її стінки (мм)).
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За більшої товщини приріст контактного тиску менший, бо труба
чинить більший опір розширенню. Тому стає ширшою нещільність в
ущільненні, де приріст контактного тиску не компенсує приросту
діючого.
Вплив діаметра труб на приріст контактного тиску в ущільненні
показано на рис. 13, в-г. За більшого діаметра стінка труби стає менш
жорсткою і більше розширюється, що збільшує приріст тиску. Разом
з цим, спад контактного тиску стає крутішим, бо нежорстка стінка
ущільнення чинить менший опір і більше повертається всередину від
вигину канавки, збільшеного дією внутрішнього тиску.
Прирости контактних тисків в ущільненні і різьбі від зростання
зовнішнього тиску показано на рис. 14.
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Рисунок 14 – Розподіл приростів контактних тисків ΔРК в ущільненні
і різьбі внаслідок приросту зовнішнього тиску на ΔPZ =10 МПа
(діаметри труб D (мм): D =178 – 1; D =273 – 2; спеціальні муфти – в; товщини
стінок S (мм): S=10,4 – 1а; S=15,0 – 1б, 1в; S=10,2 – 2а; S=15,1 – 2б, 2в).
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Вони більші для товстішої і жорсткішої стінки труби, яка чинить
більший опір стисканню муфти ззовні. Для більшого діаметра труби
її стінка стає податливішою, тому прирости контактного тиску
зменшуються.
Проблемою з’єднання є негерметичні впадини різьби, через які
зовнішній тиск через проникає у канавку і стискає її. Стінка труби
тонша, тому відносно муфти звужується більше. У результаті в
ущільненні і різьбі прирости контактного тиску менші за приріст
зовнішнього. Якщо стінка ущільнення недостатньо жорстка, то від
стиску канавки вона звужується і повертається так, що контактний
тиск різко зменшується від торця до канавки. Тому необхідно, щоб
при згвинчуванні в ущільненні був створений контактний тиск,
достатній для перевищення його приросту над зовнішнім тиском.
Одночасне зростання експлуатаційних тисків збільшує контактні
у з’єднанні. На рис. 15 наведено графіки відносних приростів
контактного тиску в ущільненні (його перевищення над
прикладеними у відсотках) та їх залежність від розмірів з’єднання.
Величину ΔPk відносних приростів визначено за формулою
 Pk  100  PK  PP  PP (%),
(56)
де ΔPP = ΔPV = ΔPZ –приріст одночасно прикладених тисків, МПа;
ΔPK –приріст контактного тиску, викликаного ΔPP , МПа.
Аналіз рис. 15 показує, що приріст контактного тиску залежить
від співвідношення товщин муфти і труби в ущільненні. Труба від
внутрішнього тиску розширюється як тонкостінна, а муфта від такого
ж зовнішнього звужується як товстостінна, внаслідок чого
контактний тиск зростає на 2... 8 % більше від прикладених.
Труби одного діаметра, але більшої товщини, мають більший
приріст контактного тиску в ущільненні. Його розподіл характерний
для тонкостінної труби: приріст зменшується від канавки до торця
труби.
Але для найбільших товщин стінок труб розподіл вздовж
ущільнення інший: приріст спадає від торця до канавки. Така стінка
жорсткіша, а ділянка канавки майже не вигинається. Тому вільний, не
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обпертий торець труби виявляється менш жорстким, його
розширення найбільшим, і контактний тиск тут зростає більше.
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Рисунок 15 – Відносні прирости контактних тисків ΔРk (%) в
ущільненні від приросту внутрішнього і зовнішнього тисків ΔPV =
ΔPZ (на графіках D x S : D – діаметр труби (мм), S – товщина її стінки (мм))
За однакової товщини, але більшого діаметра, жорсткість стінок
як труби, так і муфти зменшується. Тому різниця їх деформацій від
дії однакових тисків стає меншою, і приріст тиску в ущільненні
зменшується. За товщини труби 10...11 мм його розподіл характерний
для тонкостінної труби (спад від канавки до торця), а за товщини
15...16 мм проявляється більша жорсткість труби.
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VII. ВПЛИВ ЗМЕНШЕННЯ ТОВЩИНИ СТІНКИ ТРУБИ У ВУЗЛІ
УЩІЛЬНЕННЯ НА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ З’ЄДНАНЬ

Товщини стінок ущільнення і канавки обсадних труб менші, ніж
у самої труби, внаслідок конусності різьби та ущільнюючого пояска.
Зрозуміло, що вони є більшими для труб більшоїх товщини. Тонші і
менш жорсткі стінки цих ділянок підвищують герметичність
ущільнення. Це відбувається завдяки більшій гнучкості стінки труби
на ділянці канавки, внаслідок чого зменшується вплив деформацій
різьби на ущільнення. Товщину стінок ущільнення і канавки можна
зменшити розточуванням внутрішньої поверхні труби від торця до
різьби на операції нарізання кінця труби.
На рис. 16 показано вплив зменшення товщини стінки труби на
розподіл контактних тисків для граничних натягів, за яких буде
порушений контакт у різьбі (рис. 16, а-б) або в ущільненні (рис. 16, в-г).
Як бачимо, одночасно з товщиною стінок на ділянках 1-2 стають
меншими їх жорсткість, опір стисканню і контактний тиск в
ущільненні (у 2-4 рази, рис. 16, лінії б порівняно з а). Разом з цим спад
тиску на довжині ущільнення теж зменшується у 2-4 рази. Це
найбільше виражено у труб з товстішою стінкою (лінії 2, 4 порівняно з
1, 3), для яких зменшення товщини до мінімальної є відчутнішим.
Якщо натяги стають граничними (менші в ущільненні чи більші у
різьбі), то може зникнути контакт в ущільненні. Причиною цього є
поворот його стінки під впливом вигину канавки (лінії 5а, 7а), або
його звуження від стискання різьби (лінії 6а, 8а). Цей вплив слабшає
при зменшенні товщини і жорсткості стінок, зокрема канавки. Її тонша
стінка гнучкіша, тому деформації від різьби на її довжині згасають. У
результаті контактний тиск в ущільненні зростає і, що важливо, у
перетинах, де він був відсутній (лінії б). Це дозволяє збільшити натяги
Δ3 у різьбі, які могли впливати на контакт в ущільненні. Розточування
ділянок 1-2 також зменшує вплив деформацій ущільнення на різьбу.
Як наслідок, при граничних натягах Δ1 в ущільненні, які погіршували
контакт у різьбі, тепер на її перших витках контактний тиск стає
більшим (лінії б порівняно з а). Це дає змогу збільшити натяг в
ущільненні до максимального 0,27 мм за стандартом.
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Рисунок 16 – Контактні тиски РK при товщині стінки труби стандартній (лінії а) та розточеній на ділянках 1-2 до t1= 3 мм на торці
(лінії б) залежно від натягів (мм) в ущільненні Δ1 і у різьбі Δ3:
а-б) Δ3=0,10: Δ1=0,28 – 1, Δ1=0,150 – 2; Δ1=0,20 – 3, Δ1=0,120 – 4;
в-г) Δ1=0,05: Δ3=0,23 – 5, Δ3=0,165 – 6; Δ3=0,21 – 7, Δ3=0,085 – 8 ).
(діаметри труб D (мм): D =178 – 1, 2, 5, 6; D =273 – 3, 4, 7, 8;
товщини стінок S (мм): S=10,4 – 1, 5, S=15,0 – 2, 6; S=10,2 – 3, 7, S=15,1 – 4, 8 )

Як показали дослідження [7], від дії внутрішнього тиску на
модифіковане з’єднання контактні тиски в ущільненні і на перших
витках різьби стають більшими порівняно з нерозточеною трубою, в
ущільненні зменшується спад контактного тиску та зникає
нещільність.
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t1=3,5; Δ1=0,11 – 3в; t1=3, Δ1=0,095 – 3г;
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г) труба 168 x 10,6; РV = 38; Δ3= 0,15 ;
t1=6,3; Δ1=0,21 – 4а; t1=5, Δ1=0,225 – 4б;
t1=4, Δ1=0,22 – 4в; t1=3, Δ1=0,185 – 4г;

Рисунок 17 – Взаємозалежності контактного тиску РK (МПа) в
ущільненні, допустимого внутрішнього тиску РV і необхідного
натягу Δ1 при зменшенні товщини стінки на ділянках 1-2 труби
( з’єднання труб D x S : D – діаметр труби, мм; S – товщина стінки, мм; t1 –
товщина труби на торці, мм; Δ1 – натяг в ущільненні, мм; Δ3 – натяг у різьбі,
мм; РV – найбільший внутрішній тиск, що не перевищує контактний, МПа )

На рис. 17 встановлено залежності допустимого внутрішнього
тиску та необхідного натягу в ущільненні, за яких забезпечується
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його герметичність, від розточування труби.
Вплив зовнішнього тиску на розподіл контактних тисків у
з’єднанні з трубою, розточеною на ділянках 1-2, показано на рис. 18.
Через гвинтові канали різьби зовнішній тиск проникає у канавку, стискає її стінку і звужує трубу. Тому в ущільненні характерний спад контактного тиску зникає, його величина зменшується і може стати меншим за зовнішній (герметичність порушиться). Але товстіша труба
жорсткіша, менше деформується і витримує більший зовнішній тиск.
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Рисунок 18 – Розподіли контактних тисків РK (МПа) в ущільненні і у
різьбі для труб, розточених на ділянках 1-2 до товщини на торці t1 (мм):
t1=9 – 1, 2, 3; t1=6 – 4, 5, 6; t1=3 – 7, 8, 9; під дією зовнішнього тиску PZ
(МПа) і при натязі в ущільненні Δ1 (мм): PZ=5 – 7; PZ=7 – 4, 8; PZ=10 –
1, 5, 9; PZ=15,5 – 2, 6; PZ=23,6 – 3; Δ1=0,08 – 1, 4; Δ1=0,1 – 2, 5, 7;
Δ1=0,13 – 3, 6; Δ1=0,14 – 8; Δ1=0,2 – 9
(діаметр труб D =245 мм, товщина стінки труби S=13,8 мм; натяг у різьбі
Δ3=0,10 мм ).
159

Тому, щоб підвищити герметизуючу здатність вузла ущільнення,
потрібно встановити таке співвідношення товщин його стінок на
ділянках 1 і 2, за яких вони диференційовано чинять необхідний опір
стиску і згину під дією заданого зовнішнього тиску.
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а) труба 178 x 15,0; t1 (мм) – на графіку;

б) труба 273 x 16,5; t1 – на графіку;
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в) труба 114 x 10,2 – 1; t1=6,2 – 1а;
труба 140 x 10,5 – 2; t1=6,3 – 2а;
t1=4,5 – 1б, 2б; t1=3,0 – 1в, 2в;
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Х,мм

г) труба 178 x 15,0 – 3; t1=10,6 – 3а;
труба 245 x 15,9 – 4; t1=11,1 – 4а;
t1=7,0 – 3б, 4б; t1=3,0 – 3в, 4в;

Рисунок 19 – Прирости контактних тисків ΔРk (%) в ущільненні від
одночасного приросту внутрішнього і зовнішнього тисків ΔPV=ΔPZ
для труб, розточених на ділянках 1-2 до товщини на торці t1 (мм)
(з’єднання труб D x S : D – діаметр труби, мм; S – товщина стінки, мм).

На рис. 19 показано прирости тиску в ущільненні від
розточування труб на ділянках 1-2 за одночасної дії внутрішнього і
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зовнішнього тисків. Товщини t1 на торці вибрано такі (рис. 19, а-б),
які є у нерозточених труб цього ж діаметра меншої товщини і
відповідають рис. 11, а-б. Їх порівняння свідчить, що розточена труба
в ущільненні чинить опір як труба меншої товщини цього ж діаметра,
бо їх прирости практично співпадають (різниця менша за 1%).
Товстіша стінка ущільнення забезпечує більший приріст
контактного тиску. Розточування труби зменшує як товщину і
жорсткість ділянок 1-2, так і приріст тиску в ущільненні. Зміна
розподілу приростів вказує на перетворення труби в ущільненні на
тонкостінну, для якої характерний спад контактного тиску до торця.
Причиною цього є одночасне зменшення жорсткості стінок
ущільнення і канавки.
VIII. ЗАЛЕЖНІСТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТІ УЩІЛЬНЮЮЧОГО ВУЗЛА ВІД
СПІВВІДНОШЕННЯ ТОВЩИН СТІНОК НА ЙОГО ДІЛЯНКАХ

Вплив комбінацій товщин труби у вузлі ущільнення на
контактний тиск показано на рис. 20. Стандартній товщині стінок
ущільнення і канавки відповідають лінії а; лінії б – товщині після їх
розточування (як на рис. 16). Після розточування труби лише на
ділянці 1 ущільнення тиск зменшується, а його різниця (спад)
збільшується так, що при згвинчуванні може бути порушена
щільність контакту (лінії в).
Товщину стінки лише на ділянці 2 можна зменшити, якщо
поглибити канавку при нарізанні кінця труби (див. рис. 1). Після
цього контактний тиск в ущільненні стає більш рівномірним, а його
різниця (спад) по довжині зменшується (лінії г). Тонша стінка
канавки має меншу згинальну жорсткість і є гнучкішою. Деформації,
отримані її краями від ущільнення чи різьби, швидко згасають на її
довжині, тому вплив вигинів на ущільнення майже зникає.
Вплив різної товщини труби на розподіл контактного тиску для
граничних натягів, за яких буде порушений контакт в ущільненні,
показано на рис. 20 (тут лінії а-б співпадають з рис. 16 в).
Зменшення товщини і жорсткості лише стінки канавки 2 робить її
гнучкішою, що зменшує її вплив на ущільнення, у якого збережена
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товщина і більша жорсткість стінки. У результаті контактний тиск тут
зростає і, що важливо, у перетинах, де він міг бути відсутній (лінії г).
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t1=7,8; t2=8,0 – 2а; t1=3,0; t2=3,2 – 2б;
t1=3,0; t2=8,0 – 2в; t1=7,8; t2=3,2 – 2г;
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в) труба 245 x 8,9 – 3;
t1=4,2; t2=4,4 – 3а; t1=3,0; t2=3,2 – 3б;
t1=3,0; t2=4,4 – 3в; t1=4,2; t2=3,2 – 3г;
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г) труба 245 x 12,0 – 4;
t1=7,3; t2=7,5 – 4а; t1=3,0; t2=3,2 – 4б;
t1=3,0; t2=7,5 – 2в; t1=7,3; t2=3,2 – 4г;

Рисунок 20 – Контактні тиски РK в ущільненні при товщині стінки
труби стандартній (лінії а) та зменшеній: на ділянках 1-2 (лінії б);
на ділянці 1 ущільнення (лінії в); на ділянці 2 канавки (лінії г)
(з’єднання труб D x S : D – діаметр труби, мм; S – товщина стінки, мм;
t1 – товщина на торці ущільнення, мм; t2 – товщина на початку канавки, мм;
натяги в ущільненні і різьбі Δ1=Δ3=0,15 мм ).

Це дозволяє, з одного боку, зменшити натяги в ущільненні, чим
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розширити діапазон їх відхилень при виготовленні, а з другого –
збільшити натяги у різьбі до стандартного 0,25 мм для усіх
типорозмірів з’єднань без втрати контакту в ущільненні.
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t1=10,6; t2=10,8 – 2а; t1=3,0; t2=3,2 – 2б;
t1=3,0; t2=10,8 – 2в; t1=10,6; t2=3,2 – 2г;
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в) ОТТГ 273 x 10,2; Δ3=0,21 – 3;
t1=5,5; t2=5,7 – 3а; t1=3,0; t2=3,2 – 3б;
t1=3,0; t2=5,7 – 3в; t1=5,5; t2=3,2 – 3г;
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г) ОТТГ 273 x 15,1; Δ3=0,085 – 4;
t1=10,4; t2=10,6 – 4а; t1=3,0; t2=3,2 – 4б;
t1=3,0; t2=10,6 – 2в; t1=10,4; t2=3,2 – 4г;

Рисунок 21 – Контактні тиски РK в ущільненні при товщині стінки
труби стандартній (лінії а) та зменшеній: на ділянках 1-2 (лінії б);
на ділянці 1 ущільнення (лінії в); на ділянці 2 канавки (лінії г);
для граничних натягів: в ущільненні Δ1=0,05 мм, у різьбі – Δ3 (мм)
(з’єднання труб D x S : D – діаметр труби, мм; S – товщина стінки, мм;
t1 – товщина на торці ущільнення, мм; t2 – товщина на початку канавки, мм ).
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Подібним чином поводить себе контактний тиск в ущільненні під
дією внутрішнього. Для збільшення його величини та зменшення
нерівномірності (спаду) вздовж ущільнення найбільш ефективним є
потоншення стінки ділянки канавки (збільшення її гнучкості) [7].
РК, МПа

РК, МПа

80
90
60

1б

1в

1а

6в

6б

50

40

5в

2в

6а
2б

5а
20

2а

5б
10
10

15

20

Х,мм

10

15

20

Х,мм

а) 178x11,5 – 1; t2 =7,3; РV =23 – 1а;
б) 245x13,8 – 2; t2 =9,3; РV =11,8 – 2а;
t2=5,2; РV =30,5 – 1б; t2=3,2; РV =40 – 1в; t2=6,2; РV =16,7 – 2б; t2=3,2; РV =22,7 – 2в;
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в) труба 127 x 9,2 ; РV = 45; Δ3= 0,15 ;
t2=5,4; Δ1=0,13 – 3а; t2=4,2; Δ1=0,11 – 3б;
t2=3,7; Δ1=0,10 – 3в; t2=3,2; Δ1=0,09 – 3г;
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г) труба 168 x 10,6; РV = 38; Δ3= 0,15 ;
t2=6,5; Δ1=0,21 – 4а; t2=5,2; Δ1=0,18 – 4б;
t2=4,2; Δ1=0,16 – 4в; t2=3,2; Δ1=0,14 – 4г;

Рисунок 22 – Залежності контактного тиску РK (МПа) в ущільненні,
допустимого внутрішнього тиску РV (МПа) та необхідного натягу Δ1
від зменшення товщини труби на ділянці 2 канавки
( з’єднання труб D x S : D – діаметр труби, мм; S – товщина стінки, мм;
t2 – товщина стінки труби на початку канавки, мм; Δ1 – натяг в ущільненні, мм;
Δ3 – натяг у різьбі, мм; РV – найбільший тиск, який не перевищує контактний)
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Вплив потоншення стінки ділянки канавки на величину
максимальних тисків, які витримує ущільнення, та необхідних натягів
показано на рис. 22. Розміри труб і натяги прийнято такі, як на рис. 17
(лінії а відповідають стандартній товщині), а товщину стінки канавки
t2 – такою, яка утворюється при розточуванні обидвох ділянок 1-2.
Порівняння свідчить, що збільшення гнучкості канавки зменшує
вплив її вигинів на ущільнення. Збереження його товщини сприяє
зростанню опору деформаціям і контактного тиску, зокрема, біля
торця. За рахунок цього можна збільшити допустимий внутрішній
тиск, який витримує ущільнення, у 1,5...2 рази (лінії в порівняно з а).
З іншого боку, зменшення товщини лише канавки дозволяє у 1,5 рази
зменшити натяг без втрати герметичності (лінії г). Отже, поєднання
жорсткості стінки ущільнення і гнучкості стінки канавки забезпечує
значне підвищення герметичності муфтових з’єднань обсадних труб.
Особливістю муфтових з’єднань обсадних труб є те, що
зовнішній тиск через негерметичні канали у різьбі проникає у
канавку, де стискає трубу. Поведінку контактного тиску в ущільненні
при зменшенні товщин труби показано на рис. 23.
Потоншення труби на ділянці канавки посилює її звуження від
зовнішнього тиску і зменшує контактний на частині ущільнення (лінії
г-д). Проте її тонша і гнучкіша стінка вже значно менше впливає на
ущільнення, жорсткість якого залишається більшою. Тому навіть
зменшений тиск в ущільненні залишається більшим за зовнішній.
Менший контактний тиск в ущільненні, викликаний зменшенням
його товщини (наприклад, внаслідок допустимих відхилень: лінії б-в)
можна компенсувати відповідним більшим потоншенням стінки
канавки (лінії г-д-е). Це відбувається внаслідок перерозподілу
напрямків деформацій (вигинів) стінок ущільнення і канавки завдяки
більшій жорсткості ущільнення, але більшій гнучкості канавки.
Прикладання однакових внутрішнього і зовнішнього тисків
створює приріст контактного в ущільненні. Його розподіл залежить
від товщин стінок труби в ущільненні і канавці (рис. 23).
Розточування лише ущільнення зменшує його жорсткість. Через це
біля його торця зменшується приріст контактного тиску, що посилює
його спад.
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t1=9,3; t2=9,5 – 2а; t1=6,0; t2=9,5 – 2б;
t1=3,0; t2=9,5 – 2в; t1=9,3; t2=6,0 – 2г;
t1=9,3; t2=3,0 – 2д; t1=8,0; t2=5,0 – 2е;
РК, МПа
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в) труби 245 x 12,0; РZ =12 – 3;
t1=7,2; t2=7,5 – 3а; t1=5,0; t2=7,5 – 3б;
t1=3,0; t2=7,5 – 3в; t1=7,2; t2=5,0 – 3г ;
t1=7,2; t2=3,0 – 3д; t1=6,0; t2=4,0 – 3е;

10

15

20

Х,мм

г) труби 273 x 15,1; РZ =10 – 4;
t1=10,4; t2=10,6 – 4а; t1=6,5; t2=10,6 – 4б;
t1=3,0; t2=10,6 – 4в; t1=10,4; t2=6,5 – 4г;
t1=10,4; t2=3,0 – 4д; t1=7,0; t2=4,0 – 4е;

Рисунок 23 – Розподіли контактних тисків РK (МПа) в ущільненні під
дією зовнішнього тиску РZ (МПа) за стандартної товщини стінки
труби (лінії а) і при її зменшенні: на ділянці 1 ущільнення (лінії б-в),
на ділянці 2 канавки (лінії г-д); на обидвох ділянках 1 і 2 (лінії е)
( з’єднання труб D x S : D – діаметр труби, мм; S – товщина стінки, мм;
t1 – товщина на торці ущільнення, мм; t2 – товщина на початку канавки, мм;
натяги в ущільненні і різьбі Δ1=Δ3=0,15 мм ).
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Потоншення лише канавки змінює розподіл тиску, бо жорсткість
стінки ущільнення стає більшою, ніж канавки. Тому приріст
контактного тиску змінює напрямок спаду на протилежний (лінії г-д).
Використовуючи протилежні напрямки спаду тиску, можна вибором
відповідних товщин ущільнення і канавки досягти рівномірного
приросту контактного тиску і герметичність в ущільненні (лінії е).
IX. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

У стінках муфтового з’єднання обсадних труб при згвинчуванні з
натягом та під дією експлуатаційних навантажень утворюється
складний напружено-деформований стан. Для його математичного
опису застосована моментна теорія циліндричних оболонок зі
стінками лінійно змінної товщини, які описує їх вигини комплексом
параметрів (радіальне зміщення, поворот, згинальний момент,
поперечна сила).
Вперше розроблено математичний апарат, який описує комплекс
деформаційно-силових параметрів у стінках з’єднання муфти і труби
під дією контактних та експлуатаційних тисків. Знайдено загальний
вираз контактного тиску, який утворюється від пружної взаємодії
кільцевих ділянок ущільнення і різьби, з’єднаних коаксиально.
За допомогою виразів задачі Ламе отримано формули зведення
дії поверхневих тисків до серединної поверхні та розроблена
методика одночасного врахування деформацій стінок: кільцевих,
радіальних (зміщень в цілому і по товщині) та згинальних (вигинів
вздовж осі).
На основі механізму утворення пружної взаємодії контактних і
неконтактних ділянок муфти і труби сформульовано принципи та
виведені узагальнені рівняння рівноваги їх крайових перетинів,
контактних тисків, балансу деформацій і натягу. Розроблено
методику їх перетворення на систему лінійних рівнянь на основі
розкладу Тейлора, для розв’язку яких застосовано середовище
програмування MatLab.
Створено аналітичну модель напружено-деформованого стану
з’єднання у вигляді програмного комплексу, яка дає змогу визначати
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величини контактних тисків та деформаційно-силових параметрів
стінок на ділянках муфти і труби, які утворюються внаслідок дії
натягів в ущільненні і різьбі з’єднання та експлуатаційних
навантажень.
Розподіл деформацій та контактних тисків на ділянках з’єднання
визначаються співвідношенням таких параметрів муфти і труби:
– товщиною стінок, їх радіальною і згинальною жорсткістю;
– довжиною ділянок та їх навантаженням (контактні, ненавантажені);
– крайовими умовами обпирання на суміжні ділянки.
Контактні тиски в ущільненні і різьбі є більшими за більших
натягів, товщин стінок і менших діаметрів з’єднань. Внаслідок
вигинів їх стінок, зокрема канавки, тиск в ущільненні спадає від
канавки до торця. Збільшення деформацій передається між різьбою і
ущільненням через деформації стінки канавки та зменшує контактні
тиски.
Внутрішній тиск розширює трубу тим більше, чим менша
жорсткість її ділянок, і збільшує контактні тиски в ущільненні і
різьбі. Але вигин стінки канавки посилює спад контактного тиску до
торця ущільнення. Зовнішній тиск стискає ділянку канавки, чим
зменшує контактний тиск в ущільненні і різьбі. Встановлено, що
одночасне зростання внутрішнього і зовнішнього тисків збільшує
контактні на величину їх приросту та не порушує герметичності,
тому вона залежить лише від перепаду (різниці) внутрішнього і
зовнішнього тисків.
Зменшення товщини труби збільшує гнучкість стінки канавки та
зменшує взаємний вплив між деформаціями різьби і ущільнення. Це
дозволяє збільшити межі допустимих натягів, зменшити контактний
тиск в ущільненні і момент тертя при згвинчуванні. Під дією
внутрішнього тиску тонша стінка труби збільшує натяг і контактний
тиск.
Менша товщина стінки ділянки канавки робить її гнучкішою.
Більша товщина і жорсткість ущільнення чинить більший опір
вигинам стінки канавки, тому контактний тиск зростає, а його
нерівномірність зменшується. Це дає змогу збільшити внутрішній
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тиск у 1,5...2 рази або зменшити натяг у 1,5 рази без втрати
герметичності ущільнення.
Поглиблення канавки і збереження товщини стінки в ущільненні
змінює напрямок деформацій і вигинів цих ділянок труби. Завдяки
цьому контактний тиск тут стає більш рівномірним. Розрахунок
співвідношень товщин стінок і натягів у з’єднаннях за допомогою їх
програмної моделі дозволяє забезпечувати герметичність їх
ущільнень при заданих випробувальних та експлуатаційних
навантаженнях.
На основі проведених досліджень розроблені нові удосконалені
конструкції муфтових з’єднань обсадних труб з ущільнюючим
вузлом, захищені патентами [14, 19, 20].
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Особливості формування напруженодеформованого стану замкових з’єднань
елементів бурильної колони
Олег Фафлей
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна
I. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОДНООПОРНОГО
ЗАМКОВОГО З’ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ

Досвід експлуатації показує [1], що більшість руйнувань
різьбових з’єднань обважнених бурильних труб (далі – ОБТ)
відбувається через недосконалість їх конструкції, частина поломок
викликана технологічними і експлуатаційними чинниками. Тому
основні напрями підвищення ефективності експлуатації замкових
з’єднань (як бурильних, так і ОБТ) спрямовані на вдосконалення
інженерних методів їх розрахунку, технології виготовлення і
монтажу.
З метою забезпечення безвідмовної роботи у свердловині замкове
з’єднання ОБТ повинно бути:
1) міцним (особливо при дії циклічних навантажень);
2) герметичним (не допускати проникнення робочого середовища
до його робочої частини);
3) легко згвинчуватись;
4) технологічним і економічно вигідним у масовому виробництві;
5) з мінімальною кількістю деталей (особливо дрібних).
Встановлення розподілу навантажень по робочих витках різьби –
одна з важливих задач для вдосконалення динамічно навантажених
різьбових з'єднань.
Відомо, що розподіл навантаження по витках різьбового
з’єднання відбувається нерівномірно, причому це спостерігається як у
циліндричних, так і конічних типах різьб [2].
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На розподіл зусиль по витках різьби впливають наступні
конструктивні параметри з’єднання:
1) висота різьбової частини, що знаходиться в контакті;
2) товщина стінки муфти;
3) товщина стінки ніпеля;
4) крок різьби;
5) профіль різьби;
6) конусність різьби;
7) матеріал, з якого виготовлено ніпель та муфту.
На (рис. 1) наведено графічні залежності розподілу навантажень
по витках різьби за загальноприйнятою теорією Н.Є. Жуковського та
Біргер А.И. (крива 1).

Рисунок 1 – Розподіл еквівалентних напружень по витках різьби
ніпеля
Згідно (рис. 1) найбільше навантаження сприймається першим
витком (від опорного торця), далі навантаження по витках спадає.
Досвід показує [3], що зменшивши навантаження на найбільш
навантаженому витку можна збільшити термін експлуатації з’єднання
загалом у процесі його циклічного навантажування.
Виходячи з поставлених завдань досліджень необхідно визначити
напружено-деформований стан замкового з’єднання. Тому в цьому
розділі наведемо алгоритм розрахунку з’єднання з наступним
аналізом отриманих результатів імітаційного моделювання.
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Під час розроблення конструкцій двоопорних замкових з’єднань
сьогодні застосовують комп’ютерні програми, що реалізують метод
кінцевих елементів [4-6]. Проте виконувати імітаційне моделювання
різьбових з’єднань можливо у двох постановках: тривимірній та
двовимірній.
Тримірне моделювання часто призводить до суттєвих затрат
процесорного часу на вирішення задач, до того ж, результати також є
тримірними, що не завжди зручно для їх подальшого використання.
Для розв’язання багатьох задач двомірне моделювання дає
можливість отримувати точніші результати за значно менший час, що
дозволяє досліджувати різноманітні варіанти конструкції і навіть
проводити параметричну оптимізацію за той же час, який був би
необхідний для розрахунку тільки однієї 3D моделі. Як мінімум,
двовимірне моделювання дозволяє визначитись з налаштуваннями
моделі та стратегії забезпечення збіжності для складних нелінійних
розрахунків у тримірній постановці.
Існує декілька варіантів розрахунку в двомірній постановці: при
моделюванні тонкостінних конструкцій слід використовувати
плоский напружений стан, перерізи достатньо довгих конструкцій
зазвичай моделюють у плоско- деформованому стані, а тіла
обертання – в осесиметричній постановці. Всі три варіанти
моделювання використовують одну і ту ж плоску сітку кінцевих
елементів, проте матриці жорсткості елементів є різними, що
дозволяє уловити різницю у цих трьох постановках.
Для тіл обертання (посудин, що працюють під тиском, коліс,
труб, дисків, фланців тощо) які піддаються дії осесиметричного
навантаження, розв’язання задачі у двомірній осесиметричній
постановці значно заощаджує час проведення розрахунку,
підвищуючи при цьому точність отримуваних результатів.
Осесиметричний аналіз посудин, що працюють під тиском, допомагає
точно передбачити місцеву концентрацію напружень у переходах, не
застосовуючи для цього підмоделювання, яке часто є необхідним під
час проведення більш складного 3D-розрахунку.
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Різьбові з’єднання не є осесиметричними, але наближено їх
можна вважати такими, якщо кут профілю різьби є малим.
Застосування осесиметричної постановки для імітаційного
моделювання різьбових з’єднань є доцільною. Проте задання
граничних умов (моменту згвинчування) для двоопорного замкового
з’єднання викликає певні труднощі. Звичайно, можна застосувати
відомі підходи до такого моделювання, але у цьому випадку
порушуються геометричні параметри елементів з’єднання, що є
недопустимим для визначення необхідних невідомих величин. У
випадку двоопорного з’єднання ОБТ – довжини ніпельної частини.
Вхідними даними для імітаційного моделювання використано
API 7G-2, замкові з’єднання для труби ОБТ HW I з різьбою NC 50 [7].
Величина натягу, що у нашому випадку імітує момент згвинчування
(перекриття під час моделювання упорних торців ніпеля та муфти),
становить 0,1 мм, коефіцієнт тертя у всіх елементах різьби – 0,1.
Для дослідження напружено-деформованого стану різьбового
з’єднання ОБТ побудовано тримірні моделі його ніпельної та
муфтової частини (рис. 2).

а
б
Рисунок 2 – Тримірна модель ніпельної та муфтової частини
стандартного різьбового з’єднання ОБТ:
а – з’єднання у зборі; б – розібране з’єднання
Виходячи з того, що коефіцієнт запасу міцності для різьбових
з’єднань становить 1,5 і межа міцності для матеріалу труб 45ХГМА
рівна 758 МПа , то до з’єднання прикладається такий момент
згвинчування, при якому напруження не перевищуватимуть 505 МПа.
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При дослідженні напружено-деформованого стану використано
осесиметричну модель різьбового з’єднання, зображення якої подано
на (рис. 3), а сітка кінцевих елементів – на (рис. 4).

Рисунок 3 – Осесиметрична
модель з’єднання

Рисунок 4 – Сітка кінцевих
елементів

Після виконання обчислень отримано картину розподілу
еквівалентних напружень за теорією Мізеса у досліджуваній моделі
(рис. 5).

Рисунок 5 – Розподіл еквівалентних напружень за Мізесом
З метою візуалізації розподілу напружень побудовано графічні
залежності по впадинах витків ніпеля (рис. 6) та муфти (рис. 7). Як
бачимо, розподіл напружень співпадає з розподілом за відомою
теорією [2].

Рисунок 6 – Розподіл напружень
по впадинах витків ніпеля

Рисунок 7 – Розподіл напружень
еквівалентних по витках муфти
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Отже, розподіл напружень по витках різьби як ніпеля, так і муфти
відбувається нерівномірно. Навантаження сприймаються тільки
першими восьми витками, причому найнавантаженішим є перша
впадина витка (по якій на практиці і руйнується з’єднання).
Під час огляду різьбових з’єднань, що використовуються у
бурильних трубах та ОБТ, встановлено, що використання додаткової
опори у конструкції одноопорного з’єднання змінює картину
розподілу напружень та сприяє збільшенню моменту згвинчування
з’єднання (зменшує ймовірність самовідгвинчування, підвищує
втомну міцність під час дії знакозмінних навантажень тощо).
Тому в наступному пункті слід дослідити напруженодеформований стан двоопорного замкового з’єднання.
II. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
ДВООПОРНОГО ЗАМКОВОГО З’ЄДНАННЯ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ

Для дослідження використано конструкцію ніпеля та муфти, які
відрізняються від стандартних тільки у зоні додаткової опори.
Геометричні параметри упорного торця вибиралися довільно,
виходячи із розглянених закордонних аналогів.
Метою дослідження є визначення розподілу напружень по витках
різьби ніпеля при різних величинах натягу додаткового упорного
торця (оцінити вплив допуску на виготовлення елементів замкового
з’єднання на розподіл напружень по витках різьби та визначення
критичних зон з’єднання у межах додаткового бурта).
Проведені дослідження замкового з’єднання при трьох різних
величинах перекриття торця – 0,1; 0,2 та 0,3 мм.
Отримані результати зображені на (рис. 8, 9, 10).
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а)

б)

Рисунок 8 – Розподіл еквівалентних напружень при величині натягу
на базовому торці 0,1 мм на додатковому 0,1 мм:
а – епюра напружень; б – по витках ніпеля

а)

б)

Рисунок 9 – Розподіл еквівалентних напружень при величині натягу
на базовому торці 0,1 мм на додатковому 0,2 мм:
а – епюра напружень; б – по витках ніпеля
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а)

б)

Рисунок 10 – Розподіл еквівалентних напружень при величині натягу
на базовому торці 0,1 мм на додатковому 0,3 мм:
а – епюра напружень; б – по витках ніпеля
На (рис. 11) наведено спільні графічні залежності для трьох
варіантів натягу додаткового торця.

Рисунок 11 – Спільні графічні залежності для трьох варіантів натягу
додаткового торця
Отже, проаналізувавши отримані залежності, бачимо, що
найкращий розподіл напружень по витках різьби ніпеля
спостерігається при натягу на базовому торці 0,1 мм і натягу на
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додатковому торці 0,3 мм. При цій картині розподілу напружень
замкове з’єднання матиме змогу працювати значно довше при дії
циклічного знакозмінного навантаження.
Виходячи з отриманих результатів дослідження при натягу на
додатковому торці 0,3 мм, різко зростають напруження у зоні
контакту додаткового торця ніпеля і муфти та у розвантажувальній
канавці муфти. Величини напружень, що виникають, є критичними,
оскільки перевищують межу плинності матеріалу, з якого
виготовлено ніпельну та муфтову частину.
На (рис. 12) наведено розподіл еквівалентних напружень у
розвантажувальній канавці муфти із вказанням їх точних значень на
окремих елементах.

Рисунок 12 – Еквівалентні напруження у розвантажувальній канавці
муфти при натягу на торці 0.1 мм і на додатковому торці 0.3 мм
На (рис. 13) подано напружено-деформований стан з граничним
значенням напружень 505 МПа, тобто всіх зонах червоного кольору
напруження перевищують це значення.
Отже, критичні значення напружень спостерігаються саме у зоні
додаткового упорного торця, причому як у муфті, так і у ніпелі.
Однак, напруження у муфті є більш небезпечними, оскільки за такого
розподілу призведуть до її руйнування. У наступному пункті
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необхідно розробити заходи для зменшення величин напружень, що
концентруються у муфті, та дослідити їх.

Рисунок 13 –
Напруженодеформований стан з
граничним значенням
напружень 505 МПа

Рисунок 14 – Узагальнені графічні
залежності розподілу еквівалентних
напружень по впадних витків ніпеля
одноопорного (крива 1) та двоопорного
(крива 2) замкових з’єднань

Якщо ж порівняти напруження, що виникають у впадинах витків
різьби ніпеля одноопорного та двоопорного замкових з’єднань, то
отримаємо узагальнені графічні залежності, наведені на (рис. 14).
Виходячи із проведених досліджень, виконаних порівнянь
результатів встановлено, що у двоопорному різьбовому з’єднанні
порівняно із одноопорним напруження у першій впадині витка різьби
ніпеля є меншими приблизно на 15%, а у останній впадині вищими на
55%. Також напруження у впадинах середніх витків є більшими на
35%. Ці результати дають підстави стверджувати, що розроблена
конструкція двоопорного замкового різьбового з’єднання більш
стійка до сприйняття циклічних навантажень, тобто термін її роботи у
свердловині при дії таких навантажень буде значно більшим, ніж у
одноопорного з’єднання.
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III. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ДВООПОРНИХ ЗАМКОВИХ З’ЄДНАНЬ БУРИЛЬНИХ ТРУБ НА ЇХ
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН

Для розвантаження як муфтової, так і ніпельної частини у зоні
додаткового опорного торця замкового з’єднання ОБТ можна:
1) виконати скос додаткового опорного торця ніпеля на деякий кут;
2) змінити форму розвантажувальної канавки муфти;
3) виконати розвантажувальну канавку на конічній частині
додаткового опорного бурта ніпеля.
Розглянемо послідовно всі ці запропоновані заходи.
Варіант 1. Скос торця ніпеля
Відповідно до конструктивних міркувань попередньо прийнято
величину скосу торця рівною 0,250. Решта вхідних даних, необхідних
для імітаційного моделювання, залишаються такими ж як у вище
наведеному пункті.
Результати імітаційного моделювання подані на (рис. 15).

а)

б)
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в)

Рисунок 15 – Розподіл еквівалентних напружень при величині натягу
на базовому торці 0,1 мм на додатковому 0,3 мм та зі скосом
додаткового опорного торця ніпеля 0,250:
а – епюра напружень; б – по витках ніпеля; в – з граничним
значенням напружень 505 МПа
Варіант 2. Зміна форми розвантажувальної канавки муфти
Вхідні дані до імітаційного моделювання аналогічні як у
варіанті 1.

а)

б)
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в)

Рисунок 16 – Розподіл еквівалентних напружень при величині натягу
на базовому торці – 0, мм1 на додатковому – 0,3 мм та зміненою
формою розвантажувальної канавки:
а – епюра напружень; б – по витках ніпеля; в – з граничним
значенням напружень 505 МПа
Варіант 3. Розвантажувальна канавка на конічній частині
додаткового упорного бурта

а)

б)
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в)

Рисунок 17 – Розподіл еквівалентних напружень при величині натягу на
базовому торці –0,1 аа на додатковому – 0,3мм та з розвантажувальною
канавкою на конічній частині додаткового опорного бурта:
а – епюра напружень; б – по витках ніпеля; в – з граничним
значенням напружень 505 МПа
На (рис. 18) подано порівняльні графічні залежності для трьох
запропонованих варіантів зміни конструкції двоопорного замкового
з’єднання.

Рисунок 18 – Порівняльні графічні залежності для трьох
запропонованих варіантів зміни конструкції двоопорного замкового
з’єднання
У (таблиці 1) наведено величини максимальних напружень у
небезпечних зонах розвантажувальної канавки муфти.
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Таблиця 1 – Величини максимальних напружень у небезпечних зонах
розвантажувальної канавки муфти (МПа)
Небезпечна зона
розвантажувальної
канавки муфти
Радіус біля
опорного торці
Радіус біля різьби

Скос
додаткового
опорного торця
ніпеля

Зміна форми
розвантажувальної
канавки

Розвантажувальна
канавка на
конічній частині
бурта

643

923

745

586

798

695

Отже, з графічних залежностей (рис. 18) можна зробити
висновки, що найкращий варіант розподілу еквівалентних напружень
по впадинах витків ніпеля спостерігається при виконанні скосу
додаткового упорного торця та при виконанні розвантажувальної
канавки на конічній частині торця ніпеля. Однак, виходячи з табл.1,
при порівнянні цих двох варіантів за величинами максимальних
напружень у небезпечних зонах розвантажувальної канавки муфти,
перевагу має скос додаткового упорного торця.
З метою зменшення концентрації напружень у небезпечних зонах
двоопорного замкового з’єднання ОБТ можливо виконати
оптимізацію параметрів вибраного рішення (визначити оптимальні
геометричні параметри), що буде подано у наступному пункті.
IV. ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ
ДВООПОРНОГО ЗАМКОВОГО З’ЄДНАННЯ ОБТ

Виходячи з результатів імітаційного моделювання напруженодеформованого стану різних варіантів розвантажувальних елементів
замкового з’єднання, у цьому пункті виконаємо підбір оптимального
кута скосу додаткового опорного торця ніпеля.
Вхідними даними для цього дослідження залишаються параметри
з’єднання, наведені у попередніх підрозділах. Додатково вводяться
тільки параметри для оптимізації – змінний параметр (мінімальне,
максимальне значення та крок для кута скосу додаткового опорного
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торця ніпеля (рис. 19). Також задаються: обмеження – максимальне
напруження у конструкції замкового з’єднання – 505 МПа; «мета» –
мінімізація напружень.

Рисунок 19 – Скос додаткового опорного торця 0,250
Вікно програми, де зображено замкове з’єднання та змінні
параметри, подано на (рис. 20).
Отримані результати дослідження подані на (рис. 21).

Рисунок 20 – Вікно програми, до зображено замкове з’єднання та
змінні параметри
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Рисунок 21 – Отримані результати дослідження
За результатами проведеної серії досліджень оптимальним
для зменшення максимальних напружень у з’єднанні є кут
величиною 0,30.
V. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІЩЕННЯ ОСНОВНОЇ ПЛОЩИНИ
РІЗЬБИ ЗАМКОВОГО РІЗЬБОВОГО З’ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬНОЇ
КОЛОНИ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН

У процесі експлуатації елементи бурильної колони багаторазово
згвинчуються і розгвинчуються. Процес їх з'єднання здійснюють за
допомогою спеціального механічного ключа, що забезпечує
обертання ніпеля замка відносно нерухомої муфти. При згвинчуванні
контактні поверхні різьби сприймають значне осьове навантаження
від дії ваги підвішеної бурильної колони, а при розгвинчуванні – від
натягу пружини підйомного гака.
Таким чином, процес згвинчування-розгвинчування різьбового
замкового з’єднання ускладнюється осьовими навантаженнями, що
діють дискретно в протилежних напрямках. Це сприяє прискоренню
зносу профілю різьби, ослаблення натягу, що зрештою знижує ресурс
роботи замка елементів бурильних колон.
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Таким чином, збереження і підтримання в процесі експлуатації
якості різьб замкових з'єднань є необхідною умовою забезпечення їх
нормативного натягу для підвищення ефективності експлуатації.
З метою визначення напружено-деформованого стану різьбового
з’єднання, у якому спостерігається відхилення одного з
найважливіших параметрів різьби, а саме розташування основної
площини, побудовано тримірну модель з’єднання NC50 (згідно з АРІ
7G-2) для подальшого дослідження за допомогою методу кінцевих
елементів (рис. 22).

Рисунок 22 – Модель різьбового з’єднання NC50 (згідно АРІ 7G-2)
Створення граничних умов для досліджуваної моделі відбувалася
аналогічно, як і у попередніх розділах. Відповідно, при розрахунку
з’єднання,
навантаження
створювалося
тільки
моментом
згвинчування та осьовим навантаженням.
На рис. 23 зображено схему ніпеля без розвантажувальної
канавки, на якій показано розміщення основної площини відносно
опорного торця ніпеля.

Рисунок 23 – Схема ніпеля без розвантажувальної канавки
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У результаті розрахунку різьбового з’єднання (без зміщення
основної площини) при дії на нього тільки моменту згвинчування
отримано розподіл еквівалентних напружень (рис. 24).

Рисунок 24 – Напружено-деформований стан моделі при
навантаженні тільки моментом згвинчування
Згідно з рис. 24 розподіл еквівалентних напружень по витках
різьби є нерівномірним. Найбільш навантаженою ділянкою є перша
впадина повного витка різьби ніпеля. Максимальне значення
еквівалентних напружень у ній становить 576 МПа. Такий розподіл
напружень є закономірним для різьбових з’єднань і повністю
відповідає відомим теоріям М.Е. Жуковського та А.І. Біргера.
Відомо, що колона бурильних труб під час роботи у свердловині
працює як на розтяг (у верхній частині), так і на стиск (у нижній
частині).
Тому проведено дослідження стандартного різьбового з’єднання
при одночасній дії на нього моменту згвинчування та осьового
розтягуючого навантаження (50000Н). На рис. 25 наведено
результати проведених досліджень.
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Рисунок 25 – Напружено-деформований стан моделі при
навантаженні моментом згвинчування та осьовим навантаженням
Отже, згідно з рис. 25, при одночасній дії на різьбове з’єднання
моменту згвинчування та осьового навантаження, максимальні
напруження, що виникають у найнебезпечнішій ділянці (впадині
витки ніпеля), зростають на 51 МПа.
У наступному дослідженні різьбового з’єднання, що має
відхилення розміщення основної площини відносно опорного торця
ніпеля, будемо задавати навантаження моментом згвинчування та
осьовим зусиллям.
Проте слід зауважити, що зміщення основної площини у будьякий бік відносно опорного торця ніпеля змінить як розподіл
напружень у різьбі, так і розподіл та величини контактних тисків на
опорних торцях ніпеля та муфти. Тому нижче наведені залежності
розподілу як напружень, так і контактного тиску.
На рис. 26 зображено розподіл контактного тиску на торці муфти
(точно виготовленого з’єднання згідно з АРІ) під дією навантаження
розтягу та моменту згвинчування.
Як бачимо, максимальне значення контактного тиску на поверхні
муфти складає 160 МПа.
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а)

б)

Рисунок 26 – Розподіл контактного тиску:
а – у різьбовому з’єднанні; б – по торці муфти
При зміщенні основної площини змінюватиметься напруженодеформований стан з’єднання. Тому із метою його визначення
проведено два імітаційні дослідження: при зміщенні основної
площини на 2 мм в бік торця ніпеля, і на 2 мм від торця ніпеля
відносно стандартного розташування, рівного 15,875 мм.
Отже, змістивши основну площину на 2 мм в бік від опорного
торця ніпеля тримали значення 17,875 мм (розмір під позначкою D13)
(рис. 27).

Рисунок 27 – Зміщення основної площини ніпеля на 2 мм (в бік від
опорного торця ніпеля)
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На рис. 28 зображено розподіл еквівалентних напружень у
з’єднанні при зміщенні основної площини на 2 мм в бік від опорного
торця ніпеля, а на рис. 29 – розподіл контактного тиску по торці
муфти такого з’єднання.

Рисунок 28 – Розподіл еквівалентних напружень у з’єднанні при
зміщенні основної площини на 2 мм в бік від опорного торця ніпеля

а)

б)

Рисунок 29 – Розподіл контактного тиску:
а – у різьбовому з’єднанні; б – по торці муфти
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На рис. 30 зображено зміну геометричних параметрів різьби
ніпеля, а саме зміщення основної площини в сторону до опорного
торця ніпеля на 2 мм (стандартно 15,875, зміщено –13,875 мм).

Рисунок 30 – Зміщення основної площини ніпеля на 2 мм (в бік до
опорного торця ніпеля)
На рис. 31 зображено розподіл еквівалентних напружень у
з’єднанні при зміщенні основної площини на 2 мм в бік до опорного
торця ніпеля, а на рис. 32 – розподіл контактного тиску по торці муфти.

Рисунок 31 – Розподіл еквівалентних напружень у з’єднанні при
зміщенні основної площини на 2 мм в бік до опорного торця ніпеля
194

а)

б)

Рисунок 32 – Розподіл контактного тиску:
а – у різьбовому з’єднанні; б – по торці муфти
Отже,
порівнявши
отримані
результати
імітаційного
моделювання при зміщенні основної площини можна зробити
висновок, що при похибці виготовлення різьби (неточності
розташування основної площини) спостерігається зростання
напружень у впадинах з’єднання, і навіть зміщення концентрації
напружень на один виток у ніпелі в бік його опорного торця.
Варто також зауважити, що похибка при виготовленні, наприклад
у діаметрі dср (рис. 23), призведе до ще більшої концентрації
напружень по впадинах витків різьби, і, як наслідок, до зменшення
контактного тиску на поверхнях торців ніпеля та муфти. Це, у свою
чергу, призведе до зменшення навантаження, що сприйматиметься
з’єднанням від дії крутного моменту (ротором на поверхні) та
моменту згину (при роботі колони бурильних труб на викривленій
ділянці свердловини). За такого прикладання сил та моментів все
навантаження буде концентруватись у впадині першого повного
витка різьби, внаслідок чого виникатимуть напруження значної
величини, і з’єднання передчасно зруйнується за малої кількості
циклів роботи. Можливий також випадок, що неточності при
виготовленні різьби призведуть до контакту витків по обох їх
поверхнях, внаслідок чого може бути утворений зазор між торцями
ніпеля та муфти. У такому разі руйнування різьбового з’єднання
відбувається майже миттєво.
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VI. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ДВООПОРНИХ
ЗАМКОВИХ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ ОБТ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Виходячи з наявних у стандартах параметричних рядів замкових
з’єднань ОБТ у процесі розроблення їх двоопорних конструкцій
виникатимуть труднощі, пов’язані, насамперед, із швидкістю
побудови та коректування досліджуваної моделі. Тому у цьому
пункті розглядатиметься розроблена методика автоматизованого
проєктування конструкцій двоопорних замкових з’єднань ОБТ.
Отже, виходячи із аналізу можливих способів імітування
моменту згвинчування різьбового з’єднання [8,9], випливає, що їх
застосування для двоопорних замкових з’єднань не забезпечить
необхідної точності отриманих результатів, оскільки вище описані
способи змінюють геометричні параметри муфти.
Для дослідження двоопорного різьбового з’єднання ОБТ
розроблено його тримірну параметричну модель. Параметризація
окремої деталі з’єднання не викликала труднощів, а от
параметризація цілого з’єднання є складною та довготривалою. Для
цього спочатку будували моделі з’єднання на основі [7]. Для
зручності в роботі деталі з’єднання будувалися в одному файлі
зборки програми SolidWorks. Ескізи ж деталей з’єднання за
допомогою спряжень були поєднані між собою, що дало можливість
при зміні геометричних параметрів ніпеля автоматично змінювати
геометричні параметри муфти. Після цього створено таблицю
параметрів, у яку внесені дані по інших типорозмірах замкового
з’єднання.

Рисунок 33 – Схема двоопорного замкового з’єднання із вказаними
керуючими розмірами
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На наступному етапі роботи встановлено керуючі розміри LR і
LPIN з метою подальшої імітації моменту згвинчування замкового
з’єднання (рис. 33).
Відповідно до мети, слід визначити необхідну довжину ніпельної
частини додаткової опори LPIN . Зважаючи на те, що довжина LBOX
повинна залишатись постійною, пропонується імітацію моменту
згвинчування виконувати за допомогою керуючого розміру LR , а
саме, при зменшенні величини розміру LR відбуватиметься зміщення
всієї частини різьби муфти ліворуч і перекриття торців ніпеля та
муфти на величину  BOX , яка, відповідно, і визначатиме попередній
натяг торців.
Слід зауважити, що модель замкового з’єднання за рахунок
виконання параметризації буде автоматично змінюватись, але на
точність отримуваних результатів це не впливатиме, оскільки
положення різьби у моделі залишатиметься незмінним.
Для розроблення алгоритму досліджень запропоновано спочатку
визначати напружено-деформований стан замкового з’єднання при
контакті тільки основних опорних торців, а потім, змінюючи розмір
LPIN на величину  PIN , визначати його необхідне значення. Критерієм
для визначення величини розміру LPIN слугувала величина напружень
по витках замкового з’єднання [10-12]
У ході дослідження для побудови графічних залежностей
розподілу напружень по витках різьби було використано функцію
програми SolidWorks – «зондування». Зміст її полягає у тому, що у
досліджуваному з’єднанні попередньо встановлено точки контролю
величини напружень, які залишаються постійними для кожного
досліджуваного його типорозміру. Це дало змогу побудувати
графічні залежності.
На (рис. 33) наведено схему замкового з’єднання із типом різьби
NC50 та геометричними параметрами, що змінюються залежно від
типорозміру. Таблиця параметрів для різних типорозмірів цього
з’єднання подана в (таблиці 2).
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Рисунок 33 – Схема замкового з’єднання із типом різьби NC50
Таблиця 2 – Таблиця параметрів для досліджуваних типорозмірів
замкового з’єднання типу SIFDS50
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тип різьби
Sifds50_161_76
Sifds50_165_69
Sifds50_165_71
Sifds50_165_76
Sifds50_168_76
Sifds50_168_88
Sifds50_168_71
Sifds55_177_76
Sifds55_177_88
Sifds55_177_92
Sifds55_184_82
Sifds55_184_92
Sifds55_184_101
Sifds55_190_82

D
80,95
80,95
82,55
82,55
84,15
84,15
84,15
88,9
88,9
88,9
92,1
92,1
92,1
95,25

dp
38,1
34,95
35,7
38,1
38,1
44,45
35,7
38,1
44,45
46,05
41,3
46,05
50,8
41,3

Df
77
77
77
77
77
77
77
85,35
85,35
85,35
85,35
85,35
85,35
90,1

D2p
65,215
65,215
65,215
65,215
65,215
65,215
65,215
72,58
72,58
72,58
72,58
72,58
72,58
72,58

D3p
64,0296
64,0296
64,0296
64,0296
64,0296
64,0296
64,0296
71,0057
71,0057
71,0057
71,0057
71,0057
71,0057
71,0057

D4p
52,19
52,19
52,19
52,19
52,19
52,19
52,19
57,7865
57,7865
57,7865
57,7865
57,7865
57,7865
57,7865

L
114,31
114,31
114,31
114,31
114,31
114,31
114,31
127,01
127,01
127,01
127,01
127,01
127,01
127,01

D1b
67,475
67,475
67,475
67,475
67,475
67,475
67,475
75,005
75,005
75,005
75,005
75,005
75,005
75,005

D4b
53,451
53,451
53,451
53,451
53,451
53,451
53,451
59,0395
59,0395
59,0395
59,0395
59,0395
59,0395
59,0395

Отже, застосування параметричного моделювання під час
проєктування двоопорних замкових з’єднань ОБТ скоротить час на
його виконання, дасть змогу зручно обробляти отримані результати.
VII. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ДОВЖИН НІПЕЛЯ ДОДАТКОВОЇ
ОПОРИ РОЗРОБЛЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ДВООПОРНОГО ЗАМКОВОГО
З’ЄДНАННЯ ОБТ

У результаті проведеного імітаційного моделювання двоопорного
замкового з’єднання ОБТ отримано оптимальні довжини ніпельної
частини додаткової опори для розробленої різьби NС50, NС55
(таблиця 3).
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З метою застосування отриманих результатів при розробленні
інших типорозмірів різьб аналогічної конструкції виведено
безрозмірний коефіцієнт
КF
(співвідношення геометричних
параметрів з’єднання) та побудовано його залежність від довжини
ніпельної частини додаткової опори з’єднання.
Таблиця 3 – Результати імітаційного моделювання
№ з/п Тип різьби
1
SIF50
2
SIF50
3
SIF50
4
SIF50
5
SIF50
6
SIF50
7
SIF50
8
SIF55
9
SIF55
10
SIF55
11
SIF55
12
SIF55
13
SIF55
14
SIF55

D, мм
161,9
165,1
165,1
165,1
168,3
168,3
168,3
177,8
177,8
177,8
184,2
184,2
184,2
190,5

dp, мм
76,2
69,9
71,4
76,2
76,2
88,9
71,4
76,2
88,9
92,1
82,6
92,1
101,6
82,6

Графічні залежності  PIN від

Рисунок 34 - Графічні
залежності  PIN від

КF

для

КF

LBOX

 BOX

LPIN

 PIN

126,93
126,93
126,93
126,93
126,93
126,93
126,93
139,64
139,64
139,64
139,64
139,64
139,64
139,64

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

127,04
127,05
127,05
127,04
127,04
127,01
127,05
139,77
139,74
139,74
139,75
139,73
139,72
139,76

0,03
0,04
0,04
0,03
0,03
0
0,04
0,06
0,03
0,02
0,04
0,02
0,01
0,05

KF
0,92
1,09
1,05
0,92
0,92
0,54
1,05
1,14
0,82
0,73
0,98
0,73
0,46
0,67

наведені на (рис. 34, 35).

Рисунок 35 - Графічні залежності
 PIN

типу різьби SIF50
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від

КF

для типу різьби SIF55

Коефіцієнт

КF

визначається за формулою
КF 

S op
S do

(1)

,

де Sop - площа контакту торця ніпеля та муфти основної опори
з’єднання; S do - площа контакту торця ніпеля та муфти додаткової
опори з’єднання.
Отже, із зростанням коефіцієнта К F збільшується величина  PIN .
Також отримано рівняння кривої лінії тренду із зазначенням R
(достовірність апроксимації).
Отриманий безрозмірний коефіцієнт К F може бути застосований
у подальшому при розробленні інших типорозмірів різьб аналогічної
конструкції.
VIII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ
ДВООПОРНИХ ЗАМКОВИХ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ

13 SIFDS50 165,1 76,2 63,6

95,5

69,4

104,2

66,1

99,2

Осьове розтягуюче зусилля,
кН

рекомендований при f-0,08
на двох торцях, кН*м
максимальний при f-0,08 на
двох торцях, кН*м
рекомендований при f-0,08
на 1 та f-0,15 на 2 торці,
кН*м
максимальний при f-0,08 на
1 та f-0,15 на 2 торці, кН*м
рекомендований при f-0,11
на 1 та f-0,11 на 2 торці,
кН*м
максимальний при f-0,11 на
1 та f-0,11 на 2 торці, кН*м

внутрішній діаметр, мм

зовнішній діаметр, мм

№з/п

Типорозмір

Таблиця 4 – Вихідні дані для експериментального дослідження

7007,0

Побудовано тримірну модель ніпельної частини ЗРЗ із
врахуванням геометричних параметрів пазу та отвору для
встановлення тензодавачів (рис. 36).
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Рисунок 36 – Тримірна модель ніпельної частини ЗРЗ для досліджень
За допомогою методу МКЕ встановлено величини напружень у
місцях встановлення тензодавачів (із врахуванням прикладеного
моменту згвинчування до досліджуваного різьбового з’єднання).
Слід звернути увагу, що з’єднання досліджувалося повністю
(ніпель з муфтою), проте для зручності перегляду результатів
подається тільки ніпель. Результати досліджень занесено у табл. 5.

Рисунок 37 – Розподіл напружень на ніпельній частині ЗРЗ та їх
величини у місцях встановлення тензодавачів
На різьбовій частині ніпеля в пазі натурного зразка ЗРЗ (рис. 38)
наклеєно і під’єднано тензодавачі.

Рисунок 38 – Загальний вигляд ніпеля дослідного зразка з
наклейними тензодавачами
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Досліджуваний зразок встановлено у випробувальний стенд
(рис. 39). На поверхню різьби ніпельної та муфтової частини
нанесено мастильний матеріал (рис. 40) та тричі проведено цикл
згвинчування-розгвинчування
ЗРЗ
без
реєстрації
показів
тензодавачів. Відтак згвинчування-розгвинчування ЗРЗ проведено із
реєстрацією показів тензодавачів. Результати показів тензодавачів,
особливості поведінки ЗРЗ відмічено у таблиці 5.
При розрахунку фактичного значення моменту згвинчування
враховано довжину плеча ключа, яка становить 1,075 м.

Рисунок 39 – Випробувальний
стенд із встановленим у ньому
дослідним зразком

Рисунок 40 – Нанесення
мастильного матеріалу на
поверхню різьби ніпельної та
муфтової частин

Таблиця 5 – Результати досліджень
Дослідження (згвинчування)
Різьбове з’єднання
Матеріал різьбового з’єднання
Границя плинності матеріалу
елементів ЗРЗ
Рекомендована величина
напружень, що допускається в
з'єднанні (із врахуванням
коефіцієнту запасу міцності)
Наявність мастильного
матеріалу
- ніпель
- муфта

1

2

3
SIFDS50
45ХМГА

4

5

+
+

+
+

918 МПа

612 МПа

+
+

+
+
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+
+

Мастильний матеріал
Дослідження (згвинчування)
1
2
3
4
5
Рекомендований максимальний
61000-103000
момент згвинчування, Н·м
На тримірній моделі: величина
52484 53472
56898
57879 62294
моменту згвинчування, Нм
- величина напруження у місці
243
307
270
261
350
встановлення тензодавача №1
- величина напруження у місці
51
117
153
184
246
встановлення тензодавача №2
На натурному зразку:
- величина зусилля на рукоятці
5000
5070
5455
5500
5880
ключа, кг
- величина моменту
згинчування (із врахуванням
52729 53465
56947
58000 62000
довжини рукоятки ключа), Нм
- величина напруження на
тензодавачі №1
265
272
287
300
321
- величина напруження на
тензодавачі №2
55
105
163
210
225
відсутні відсутні відсутні
відсутні відсутні
Примітки

Відхилення між значеннями параметрів, отриманих під час
теоретичних та експериментальних досліджень, знаходиться в межах
5-15%. Це підтверджує достовірність досліджень та роботоздатність
даної конструкції двоопороного ЗРЗ.
Фото зроблені під час проведення експерименту (згвинчуваннярозгвинчування з’єднання) показано на (рис. 41, 42, 43).

Рисунок 41 – Згвинчування із
навантаженням понад 5070 кг
(53467 Нм)
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Рисунок 42 – Згвинчування із
навантаженням понад 5455 кг
(56947 Нм)

Рисунок 43 – Момент
розгвинчуваня з навантаженням
понад 4900 кг (51675 Нм)

Отже, можна зробити висновки з такими припущеннями:
розроблена конструкція двоопорного замкового різьбового з’єднання
має певний запас міцності, що дасть змогу витримати ще більше
навантаження.
IX. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

1. Дослідивши напружено-деформований стан одноопорного
замкового з’єднання елементів бурильної колони за допомогою
імітаційного моделювання встановлено, що розподіл напружень по
впадинах витків різьби ніпеля відбувається нерівномірно
(найнавантаженішою є перша впадина витка різьби ніпеля, далі
напруження спадають до восьмого витка і стабілізуються на одному
низькому рівні).
2. У двоопорному замковому з’єднанні ОБТ розподіл напружень
по впадинах витків різьби є рівномірнішим ніж у стандартного
з’єднання, причому величина напружень у першій впадині витка
різьби ніпеля у двоопорному з’єднанні є на 15% меншою, а у
останній впадині – більшою на 55%. Однак, при використанні
максимально допустимого перекриття додаткового упорного торця та
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додаткового торця муфти критичні значення напружень
спостерігаються саме у зоні цього додаткового упорного торця,
причому як у муфті так і у ніпелі. Виходячи із значень напружень, що
виникають у замковому з’єднанні з додатковим упорним торцем,
напруження у муфті є більш небезпечними.
3. З метою зменшення або зміни локалізації напружень у зоні
додаткового упорного торця замкового з’єднання запропоновано три
різні варіанти виконання торця ніпеля та муфти. За допомогою
імітаційного моделювання встановлено, що найкращий варіант
розподілу еквівалентних напружень по впадинах витків ніпеля
спостерігається при виконанні скосу торця додаткового упорного
бурта та при виконанні розвантажувальної канавки на конічній
частині бурта.
4. З метою зменшення концентрації напружень у небезпечних
зонах двоопорного замкового з’єднання обважнених труб виконано
оптимізацію кута скосу додаткового упорного торця ніпеля, та
встановлено його оптимальне значення – 0,30.
5. При похибці виготовлення різьби (неточності розташування
основної площини) спостерігається зростання напружень у впадинах
з’єднання, і навіть зміщення концентрації напружень на один виток у
ніпелі в бік його опорного торця.
6. Розроблено спосіб імітування моменту згвинчування ОБТ, що
дає можливість зберігати геометричні параметри муфти та визначати
необхідні довжини ніпеля, що в свою чергу призводить до отримання
точних результатів.
7. Результати експериментальних досліджень розробленої
конструкції
та методики розрахунку моменту згвинчування
двоопорного замкового різьбового з'єднання підтверджують
проведені теоретичні дослідження.
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