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Об’єкт моделювання 
 

На сьогодні в Україні і в світовій практиці при бурінні свердловин 

на нафту і природний газ застосовуються бурильні труби із звичайними 

бурильними муфтами під елеватор, що не дозволяють виключити 

знакозмінні навантаження, які часто виникають у верхній частині труб 

при проведенні спуско-підіймальних операцій (СПО). Такі знакозмінні 

навантаження виникають у бурильних трубах навіть при незначних 

перекосах в стропах елеватора або в столі ротора під час спуско-

підіймальних операцій і нарощуванні бурильної колони і є причиною 

утворення мікротріщин та зрештою обриву бурильної колони і значно 

обмежують термін експлуатації бурильних труб. 

Моделювання в системі  Simulation програмного середовища 

SolidWorks дозволяє виконати порівняльне дослідження різних 

конструкцій муфти замків бурильних труб і елеватора для зменшення 

(уникнення) знакозмінних навантажень на бурильні труби під час 

спуско-піднімальних операцій  і нарощування інструменту. 

Традиційно застосовуваний елеватор для спуско-піднімальних 

операцій під час буріння свердловин складається з (рис. 5.35.): корпусу 

1, в якому встановлені замок 2 з рукояткою 3, замком штропа 4 і 

защіпки 5. На верхньому торці корпусу виконаний упор 6, який 

забезпечує раціональний розподіл навантаження по поверхні корпусу 

елеватора. 

                                                                 
1 На основі досліджень: Хорошун Д. А. Дослідження знакозмінних навантажень у 

бурильних трубах під час спуско-підіймальних операцій / Д. А. Хорошун, В. М. 
Орловський, В. С. Білецький // Збірник факультету нафти і газу та природокористування 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава : 

ПНТУ, 2016. – Вип. 9. – С. 4–7. 
 
2
 Нумерація елементів тексту збережена за посібником Білецький В.С. Моделювання у 

нафтогазовій інженерії (Навчальний посібник) – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. –  328 с. 



 
 

Рисунок 5.35. – Базова конструкція елеватора: 1 – корпус; 2 – замок; 3 – 
рукоятка; 4 – замок штропа; 5 – защіпка, 6 – упор для бурової труби. 

 

У верхній частині корпус має запобіжне розточування, що 

виключає можливість виходу труби з елеватора, який знаходиться під 

навантаженням при спуско-підйоних операціях. 
 

5.2.6.1. Приклад моделювання елеватора і бурильної колони із застосу-

ванням програми КОМПАС та модуля Simulation ресурсу SolidWorks  
 

Етап 1. Отримання 3D-моделі елеватора та бурильної колони з 

муфтою із застосуванням програми КОМПАС (згідно п. 4.3.1.). 

На рис. 5.36. показано 3D модель компоновки дослідного зразка 

елеватора, бурильної колони і муфти. 

 
Рисунок 5.35. – 3D модель компоновки дослідного зразка елеватора, 

бурильної колони і муфти. 
 

Етап 2. Отримання 3D-моделі елеватора та бурильної колони з 

муфтою із застосуванням програми КОМПАС у 2-х варіантах: а) до 

модернізації; б) після модернізації (рис. 5.36.). Запропонована модерні-

зація полягає у зміні поверхонь упору елеватора та муфти які мають 

пологі краї що, як очікується, забезпечить зниження знакозмінних 

навантажень і, отже, збільшить термін експлуатації бурильних труб. 



 

 
                               а)                                                    б) 

Рисунок 5.36.  – 3D модель дослідного зразка елеватора без муфти: 
а) до модернізації; б) після модернізації 

 

Моделювання виконано за допомогою комп'ютерної  системи  

Simulation програмного середовища SolidWorks. При дослідженні елева-

тора до бурильної колони прикладено навантаження 2500 кН, 3000 кН. 

Отримані в результаті проведених досліджень значення напружень 

показані на рис. 5.37. і 5.38. 

 
                         а)                                                                  б) 

 

Рисунок 5.37. – Параметричне поле напружень елеватора бурильної 
колони при навантажені 2500 кН = 250 т: а) до модернізації; б) після 

модернізації. 
 

На рисунках показано шкалу напружень які виникають у 

обладнанні під дією навантаження.  

При навантажені 2500 кН = 250 т у варіанті елеватора до 

модернізації (прототип) у сполученні «елеватор-бурильна труба» (на 

рис. 5.37.а) виникають максимальні напруження 3 067 Н/мм2, що 

суттєво перевищує границю плинності 1200 Н/мм2 і, отже, викликає 

руйнування обладнання.  

При навантажені 2500 кН = 250 т у варіанті елеватора після 

модернізації картина напружень у сполученні «елеватор-бурильна 

труба» (на рис. 5.37.б) зовсім інша – максимальні напруження не 

перевищують 922,717 Н/мм2, що нижче за границю плинності 1 200 

Н/мм2.   



 
                            а)                                                             б) 

 

Рисунок 5.38 – Параметричне поле напружень елеватора бурильної колони 

при навантажені 3000 кН =300т: а) до модернізації; б) після модернізації.  
 

При навантажені 3000 кН = 300 т у варіанті елеватора до 
модернізації (прототип) у сполученні «елеватор-бурильна труба» (на 

рис. 5.38.а) виникають максимальні напруження 4 294 Н/мм2, що 

суттєво перевищує границю плинності 1 200 Н/мм2 і, отже, викликає 

руйнування обладнання.  

При навантажені 3000 кН = 300 т у варіанті елеватора після 

модернізації картина напружень у сполученні «елеватор-бурильна 

труба» (на рис. 5.38.б)  інша – максимальні напруження не переви-

щують 1 175 Н/мм2, що дещо нижче за границю плинності 1 200 Н/мм2.  
 

Висновки по моделюванню сполучення «елеватор-бурильна труба» 
 

Таким чином, як показують модельні дослідження зразка елеватора, 

бурильної колони і муфти, проблема зменшення (уникнення) 

знакозмінних навантажень на бурильні труби під час спуско-

піднімальних операцій може бути вирішена шляхом зміни геометрії 

упору корпуса елеватора та муфти.  

Результати моделювання з використанням комп’ютерної 

прикладної програми Simulation, що є прикладним модулем SolidWorks, 

показують, що до модернізації елеватора у пристрої виникають 

напруження які перевищують границю плинності тим самим 

показуючи, що обладнання буде деформуватися і руйнуватися. 

Модернізація обладнання забезпечує суттєве зменшення максимальних 

напружень у сполученні «елеватор-бурильна труба», які не 

перевищують границю плинності. 

Отже, моделювання знакозмінних навантажень у бурильних трубах 

під час спуско-підіймальних операцій з використанням комп’ютерної 

прикладної програми Simulation, що є прикладним модулем SolidWorks 

дає раціональний розв’язок технічної задачі модернізації геометрії 

сполучення «елеватор-бурильна труба». 
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