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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 

ФАКТОРНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА 

ОСНОВІ ЦЕНТРАЛЬНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ РОТАТАБЕЛЬНИХ 
ПЛАНІВ 

 

1. МЕТОДИКА РОЗРОБКИ І АНАЛІЗУ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 
 

Комп'ютерна система планування експерименту, така  як 

STATGRAPHICS Plus for Windows, істотно змінила практику 

моделювання. Якщо раніше це вважалося сферою обмеженого кола 

кваліфікованих професіоналів в математичній статистиці, які володіють у 

досить повному обсязі її тонкощами, то сьогодні планування стало  

доступне широкому колу фахівців в інших галузях знань, зокрема, у 

збагаченні корисних  копалин.  Працюючи з модулем планування 

експерименту Design of Experiment (DOE), дослідник отримує повну 

впевненість в тому, що проведений ним статистичний аналіз даних 

здійснюється найбільш коректним чином. Модуль DOE автоматично 

проводить дослідника через весь цикл планування експерименту. DOE 

допомагає сформулювати критерій оптимальності плану експерименту, 

пропонує ряд оптимальних планів і наводить всі необхідні табличні та 

графічні викладки на кожному етапі проведення експерименту.  

У всіх видах експериментів результати та висновки залежать від 

кількості різнорідних і по-різному зібраних даних. Тому перша послуга, 

яку надає модуль DOE – це допомога в організації збору інформації про 

досліджуваний процес, для чого передбачена можливість генерації ве-

ликої кількості як стандартних, так і нестандартних робочих таблиць, їх 

редагування і роз друк (рис. 1.1).  

У плануванні експерименту значна увага приділяється способам 

відображення експериментальної інформації. У STATGRAPHICS 

включений весь спектр графічних процедур, які дозволяють підбирати, а 

також ясно і точно «простежувати» особливості аналізованого матеріалу, 

починаючи від карт Парето і до тривимірних поверхонь відгуку різного 

виду. При цьому всі графічні відображення є інтерактивними. Можна (як в 

автоматичному, так і ручному режимах) підібрати найбільш ілюстративні  

малюнки  та  графіки  експериментальних  планів,  у  супроводі 

відповідних чисельних результатів.  

Модуль планування експерименту програми STATGRAPHICS Plus 

for Windows надає повний набір різних типів планів аж до тих, в яких 

враховуються  взаємодії  аналізованих  факторів  по  восьмий  порядок 

включно. Крім того, за бажанням експериментатора можуть бути 

розглянуті взаємодії більш високого порядку. Все це разом узяте, 

включаючи експертну консультаційну систему StatAdvisor, що допомагає 



інтерпретувати результати і виявляти вади в проведеному аналізі, 

дозволяє говорити про модуль DOE, як про високорозвинений інструмент, 

що суттєво підвищує ефективність планування експерименту.  

Модуль DOE програмного пакету STATGRAPHICS широко 

використовується при дослідженні технологічних процесів. Більшість з 

цих процесів носять масовий статистичний характер і їхній опис 

неможливий без застосування методів математичної статистики. У 

більшості випадків завдання дослідника зводиться до розробки 

статистичної регресійній моделі процесу у вигляді поліноміальної 

залежності вихідного параметра(параметрів), званого цільовою функцією 

або параметром оптимізації від ряду вхідних.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 – Робочий інтерфейс програми Statgraphics при роботі в модулі DOE 



2. ПОВНЕ ФАКТОРНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ЦЕНТРАЛЬНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ 

РОТАТАБЕЛЬНИХ ПЛАНІВ ДРУГОГО ПОРЯДКУ 
 

2.1. Загальні положення 

Повним факторним експериментом (ПФЕ) називається такий 

експеримент, при реалізації якого визначається значення параметра 

оптимізації при всіх можливих поєднаннях рівнів варіювання факторів. 

Якщо ми маємо справу з k факторами, кожен з яких може 

встановлюватися на q рівнях, то для того, щоб здійснити повний 
факторний експеримент необхідно поставити n = q

k дослідів. 

Найбільшого поширення набули експерименти, в яких фактори 
варіюються на двох рівнях, тобто експерименти типу 2k. 

Планування, проведення та обробка результатів ПФЕ складається з 

наступних етапів: вибір залежних і незалежних змінних (факторів); 

кодування незалежних (вхідних) чинників; складання план-матриці 

експерименту; рандомізація дослідів (їх реалізація у випадковому 

порядку); реалізація плану експерименту; розрахунок і оцінка значимості 

коефіцієнтів моделі; перевірка адекватності отриманої моделі. 

Вибір незалежних змінних. При дослідженні технологічних процесів 
дуже важливо виявити всі впливаючі фактори, а також оцінити ступінь їх 

впливу на процес. Якщо який-небудь із значущих чинників не включений 

в розгляд, але змінюється в деякому інтервалі значень, то похибки 

результатів експерименту різко зростають. 

Наприклад, багатофакторність флотаційного процесу в значній мірі 

ускладнює його дослідження та математичний опис (моделювання), так як 

врахувати вплив усіх чинників практично неможливо, а статистичний 

аналіз, що не враховує хоча б один значимий фактор, обумовлює 

неадекватність регресійних рівнянь. 

При вивченні будь-якого технологічного процесу доводиться 

розглядати велику кількість факторів, які імовірно можуть впливати на 

параметр оптимізації. З одного боку, включення в план дослідження всіх 

істотно впливаючих факторів дуже важливо, так як експерименти, 

спрямовані на відшукання оптимальних умов, можуть втратити всякий 

сенс, якщо один або декілька таких факторів не враховані. З іншого боку, 

включення в програму дослідження всіх факторів, що впливають на 

об'єкт, ускладнює завдання – збільшує її розмірність. Ступінь впливу 

різних чинників на процес неоднакова; звичайно тільки декілька факторів 

істотно впливають на вихідну величину, а решта впливають менш суттєво. 

Завдання полягає у виявленні та ідентифікації суттєвих факторів на 

«нульовому» тлі всіх інших, при цьому необхідно враховувати як якісні, 

так і кількісні характеристики впливаючих факторів. Наприклад, на 

процес флотації вугілля, як відомо, істотно впливають питомі витрати 



піноутворювача і збирача, проте при витратах аполярного збирача більше 

2000 г / т і піноутворювача 100-300 г / т збільшення витрати збирача 

істотно не впливає на вихідні характеристики процесу. Таким чином, 

внаслідок невдалого вибору діапазону варіювання фактора він може бути 

ідентифікований як фон. 

Вхідні фактори можуть мати і якісні відмінності, наприклад різні 

реагенти, конструкції тощо. 

Вибір залежного фактора (параметра оптимізації, цільової функції, 

функції відгуку). Функція відгуку залежить від мети та специфіки 

досліджень. Вона може бути технологічною (вилучення металу або 

горючої маси в концентрат, коефіцієнт селективності тощо), економічною 

(прибуток, втрати, рентабельністьтощо), статистичною і т. д. Відгук 

повинен бути чутливим до зміни факторів, легко обчислюваним, 

виражатися одним числом, мати фізичний зміст. 

Кодування факторів необхідно для переведення натуральних 

значень факторів в безрозмірні величини. Це забезпечує  можливість 

порівняльної оцінки впливу на процес різних параметрів незалежно від їх 

розмірності, а також дозволяє побудувати стандартну ортогональну план-

матрицю експерименту. 

Зв'язок між кодованим і натуральним виразом фактора задається 

формулою:        

                                i
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,                                                           (1.1) 
де xi – кодований вираз i-го фактора; Xi – натуральне значення 

фактора; Xiо – значення i-го фактора на нульовому рівні; ΔXi – інтервал 

варіювання i-го фактора. 

В якості нульового рівня факторів зазвичай вибирають центр 

інтервалу, в якому передбачається вести експеримент. У промислових 

умовах нульовий рівень відповідає значенням факторів при існуючому 

технологічному режимі. 

При виборі інтервалу варіювання справа дещо складніша. Часто, 

особливо при оптимізації процесу, спочатку доцільно описати його 

лінійним рівнянням, і тому інтервал варіювання повинен бути досить 

малий для отримання лінійного рівняння, але разом з тим досить великий, 

щоб не отримати помилкового висновку про незначному впливі будь-

якого з факторів. 

Активне планування експерименту припускає проведення дослідів 

відповідно до плану експерименту. План експерименту визначає 

розташування досвідчених точок у факторному просторі (просторі 

незалежних змінних). План експерименту задається у вигляді матриці 

плану, наприклад у вигляді таблиці, кожен рядок якої відповідає умовам 

досвіду, а стовпець – значенням незалежної змінної в кожному досліді. 



План-матриця експерименту пропонується безпосередньо самою 

програмою STATGRAPHICS залежно від виду розроблюваної регресійній 

моделі. У найпростішому випадку розглядається лінійна модель виду:  
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,                                                (1.2) 
де n – число вхідних факторів;Y – оцінка (розрахункове значення) 

відгуку (цільової функції);  b – оцінки коефіцієнтів моделі. 

У разі її неадекватності розглянутого процесу використовуються 

поліноміальні плани другого порядку виду: 
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,                    (1.3) 

Найбільш часто застосовуються центральні-композиційні плани 

другого порядку. Їх отримують додаванням спеціальних «зоряних» точок 

до «ядра», що складається з плану 2n для лінійної моделі, а також певної 

кількості експериментів в центрі плану (при фіксації значень всіх вхідних 

параметрів на нульовому рівні). Зоряні точки встановлюються на деякій 

відстані d від центру, званому «зоряним плечем». 

Серед центрально-композиційних планів другого порядку 

найбільшого поширення набули ротатабельні плани. Ці плани дають 

можливість передбачати значення функції відгуку з дисперсією 

(точністю), однаковою на рівних відстанях від центру плану (по всьому 

факторному простору). 

Після складання план-матриці експериментів здійснюється 

реалізація відповідних їй дослідів. За результатами цих дослідів 

визначаються експериментальні значення цільової функції, які заносяться 

в план-матрицю експерименту порядково. 

Наступні етапи планування експерименту здійснюються 

безпосередньо в модулі DOE програми STATGRAPHICS. Їх конкретний 

зміст розглянемо на прикладі. 

 

2.1.1. Алгоритм досліджень і аналізу регресійних моделей  

Розглянемо алгоритм планування експерименту на прикладі 

дослідження інтенсивної технології зневоднення вугільних 

флотоконцентратів вакуумним фільтруванням. Метою даних досліджень є 

розробка та аналіз регресійної моделі інтенсивної технології зневоднення 

вакуумним фільтруванням тонкодисперсного вугілля з використанням 

поверхнево-активних речовин (ПАР). 

2.1.2. Розробка плану 

Для розробки регресійної моделі застосований ротатабельний цент-

ральнокомпозиційний план експерименту. Функція відгуку – W. Дослід-

жувався вплив на технологічний процес чотирьох основних факторів, 



Рис.1.2 – Вікно діалогу для 
вибору параметрів плану. 

обраних на підставі апріорних даних: (Х1), (Х2), (Х3) , (Х4). Вибрані 

фактори задовольняють вимогам керованості, взаємонезалежності, одно-

значності, яким повинні задовольняти варіативні фактори при плануванні 

експерименту. Область факторного планування представлена в табл.1.1. 

Таблиця 1.1 – Область факторного планування 

 

Фактор 

 

Код 

фактора 

Одиниця 

виміру 

Рівні факторів 

-2 -1 0 +1 +2 

1 Х1 
 100 150 200 250 300 

2 Х2  6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 

3 Х3  40 50 60 70 80 

4 Х4  0 50 100 150 200 

  

Двічі клацнувши на робочому столі 

комп'ютера на ярлику відкриємо вікно програми 

STATGRAPHICS (рис.1.1). Виберемо меню 

Special | Experimental Design | Create Design. 

Система відобразить вікно діалогу для завдання 

параметрів плану експерименту. Встановимо 

перемикач Design Class (тип плану) в 

положення Response Surface (поверхня 

відгуку). Введемо 1 в полі числа змінних 

відгуку. Занесемо 4 в поле кількості вхідних 

факторів. Заповнене вікно діалогу зображено на 

рис.1.2. Натиснемо кнопку ОК. На екрані 

з'явиться ще одне вікно діалогу для опису досліджуваних вхідних 

факторів. 

Для фактора А введемо ім'я Х1 і кодовані значення верхнього рівня 

(+1) і нижнього рівня (-1). 

Виберемо положення перемикача В (фактор В). Для фактора В 

введемо ім'я Х2 і кодовані значення верхнього рівня (+1) і нижнього рівня 

(-1). 

Аналогічним чином задамо імена і значення верхнього та нижнього 

рівня для двох, що залишилися факторів (Х3 і Х4) – див.рис.1.3. 

Натискаємо кнопку ОК. На екрані з'явиться вікно діалогу для опису 

функції відгуку. Введемо позначення відгуку W, а також його розмір-ність 

– див. Рис.1.4. 



Натиснемо кнопку ОК. На екрані з'явиться діалогове вікно з 

параметрами поверхні відгуку (див. Рис.1.5). Використовуючи кнопку зі 

стрілкою вниз, розгорнемо список передбачуваних варіантів, виберемо 

central composite design: 2 ^ 4 + star (центрально-композиційний план 2  ̂

4 + зірка) і натиснемо кнопку ОК. 

З'явиться вікно діалогу опцій 

обраного композиційного плану (див. 

Рис.1.6). У верхньому рядку вікна 

з'являється найменування плану, нижче 

виведені загальна кількість необхідних 

експериментів (Runs) і число ступеней 

свободи для помилки (Error df). 

Перемикач Design Characteristics 

(характеристики плану) встановимо в 

положення Rotatable (ротатабельний). 

Перемикач Placement (положення в 

план-матриці експерименту Рис.1.6 – Опції вибраного 

композиційного плану. 

 

     Рис.1.3. – Вікна діалогів для опису вхідних факторів. 

Рис.1.4 – Вікно діалогу для опису функції 

відгуку. 
Рис.1.5 – Вікно діалогу з параметрами 
поверхні відгуку. 



центральних точок) встановимо в положення Last (наприкінці) і знімемо 

прапорець Randomise (рандомізація). Кількість експериментів в центрі 

плану залишимо без змін (2 досліди). У нижній частині вікна наведено 

значення «зоряного плеча», яке для наших умов становить 2. 

Натиснемо кнопку ОК. Система видасть зведення 

експериментального плану у вікні атрибутів поверхні відгуку (рис.1.7). 

Зведення включає ім'я плану і його тип, а також коментарі до 

експерименту. Тут же наведена інформація про фактори, відгуку, кількості 

експериментів, числі блоків, кількість центральних точок і ступенях 

свободи для помилки. 

2.2. Завдання імені, збереження плану експерименту і 

роздруківка робочої таблиці 

Виберемо File | Save Design File 

As, з'явиться відповідне вікно діалогу 

(рис.1.8). Задамо ім'я плану План-1.sfx в 

папці План-1 і натиснемо кнопку ОК. 

Дослідник тепер готовий 

продовжити свій експеримент і почати 

збирати дані. Насамперед необхідно 

                Рис. 1.7- Зведення у вікні атрибутів поверхні відгуку. 

 
Рис.1.8 – Задання назви 
експериментального плану. 

 

 

Рис.1.9 – Вікно атрибутів поверхні 

відгуку. 

Рис.1.10 – Вікно діалога для від 

ображення робочої таблиці. 



роздрукувати робочу 

таблицю, в якій 

зазначений порядок 

проведення 

експериментів. У вікні 

атрибутів поверхні 

відгуку натиснемо 

кнопку табличних 

опцій (рис. 1.9). У вікні 

діалогу встановимо 

прапорець Worksheet 

(робоча таблиця), 

знімемо прапорець 

Design Summary 

(зведення плану) і 

натиснемо кнопку ОК (рис.1.10). Робоча таблиця відобразиться у другому 

вікні на поі аналізу. Двічі натиснемо на заголовку вікна робочої таблиці  і 

тим самим максимізуємо її розміри (див. рис.1.11).   

 

Виберемо з меню File | Print - система надає вікно діалогу для 

роздруківки плану експерименту, що проводиться. Встановимо перемикач 

в положення All Text Panes (рис.1.12) і натиснемо кнопку ОК. Система 

роздрукує зведення проведеного аналізу і 

робочу таблицю для збору даних. 

 

2.3. Проведення експерименту  

 Надалі здійснювалася серія 

лабораторних експериментів зі значеннями 

досліджуваних параметрів відповідно до 

роздрукованої матриці планування. 

(побічний продукт переробки деревини в целюлозу). Матриця планування 

і результати її реалізації представлені в таблиці 1.1. 

Рис.1.12 – Вікно діалогу 
друку. 

 

   Рис.1.11 – Робоча таблиця плану експерименту. 



Таблиця 1.1 - Матриця планування та експериментальні дані. 

X1 X2 X3 X4 W 

-1 -1 -1 -1 24,5 

1 -1 -1 -1 26 

-1 1 -1 -1 25,9 

1 1 -1 -1 28 

-1 -1 1 -1 22,5 

1 -1 1 -1 24,3 

-1 1 1 -1 22,3 

1 1 1 -1 24,9 

-1 -1 -1 1 22,9 

1 -1 -1 1 23,3 

-1 1 -1 1 25 

1 1 -1 1 26 

-1 -1 1 1 23 

1 -1 1 1 24 

-1 1 1 1 23,2 

1 1 1 1 24,7 

-2 0 0 0 23 

2 0 0 0 26,3 

0 -2 0 0 22,9 

0 2 0 0 25 

 

Рис. 1.13 – План-матриця експерименту з введеними в неї значеннями 

цільової функції W. 



 

Для введення значень цільової функції W у вихідну таблицю 

відкриємо файл "План-1.sfx" (рис.1.13). У таблиці плану експерименту 

введемо в колонку W порядково відповідні значення цільової функції. 

Збережемо таблицю вибравши опції File | Save | Save Design File. 

  

2.4. Аналіз експериментальних даних 

 Вибираємо в меню 

Special | Experimental Design | 

Analyze Design - з'явиться 

відповідне вікно діалогу. Двічі 

клацнемо на W для введення імені 

цільової функції в поле даних і 

натиснемо кнопку ОК. Система 

відобразить первинну зведення 

проведеного аналізу (рис.1.14). 

Для детального аналізу отриманої 

регресійної моделі натиснемо 

кнопку табличних опцій (друга 

зліва у верхньому ряду жовтого 

кольору). На екрані з'явиться 

вікно діалогу. Виберемо опції 

ANOVA Table (таблиця 

дисперсійного аналізу), 

Regression Coefficients (коефіцієнти рівняння регресії) і Predictions 

(передбачення функції). Натиснемо кнопку ОК. У області аналізу 

з'явиться три додаткових вікна. 

Двічі клацаємо лівою кнопкою миші у вікні дисперсійного аналізу 

для максимізації його розміру (рис.1.15).  

0 0 -2 0 25,9 

0 0 2 0 23,2 

0 0 0 -2 25,7 

0 0 0 2 23,7 

0 0 0 0 24,5 

0 0 0 0 24,5 

    Рис.1.14- Первинне зведення аналізу. 

 



Таблиця дисперсійного аналізу дозволяє оцінити статистичну 

значущість коефіцієнтів отриманої регресійної моделі. Коефіцієнти 

моделі, для яких р-рівень (p-value) менше 0,05, вважаються статистично 

значущими при довірчій ймовірності 95%. Як видно з наведених на рис. 

1.15 даних, статистично значущими є коефіцієнти при лінійних членах 

рівняння регресії, членах, які відповідають парній взаємодії і коефіцієнт 

при Х2
2. При цьому коефіцієнти при Х1

2, Х3
2 і Х4

2 є статистично 

незначущими і при розрахунках за отриманою моделі можуть не 

враховуватися. 

Найбільш зручно і наочно значимість коефіцієнтів моделі можна 

перевірити за допомогою Парето-карти. Для цього клацнемо кнопку 

графічних опцій (див. рис.1.15) для виклику відповідного вікна діалогу. 

Встановимо прапорець Pareto Chart (Парето-карта) і натиснемо кнопку 

ОК (рис.1.16). Горизонтальні стовпці, що перетинають вертикальну лінію, 

що відповідає 95% довірчої ймовірності, свідчать про статистичну 

значущість відповідних коефіцієнтів моделі. Парето-карта наочно 

підтверджує статистичну незначущість коефіцієнтів при Х1
2, Х3

2 і Х4
2, 

встановлену вище за допомогою таблиці дисперсійного аналізу (ріс.1.15). 

Парето-карта також дає уявлення про порівняльну значущість 

вхідних факторів для досліджуваного процесу. Збільшення довжини 

горизонтальних стовпців свідчить про збільшення впливу на процес 

відповідного фактора. Як видно з рис. 1.16, на досліджуваний 

технологічний процес найбільш істотно впливає чинник Х1. Далі за 

значимістю фактори убувають в наступній послідовності: Х3 → Х2 → Х4.  

Рис.1.16-Парето-карта коефіцієнтів моделі Рис.1.15 - Таблиця дисперсійного аналізу 



Колонки, колір яких відзначений знаком плюс, відповідають 

факторам і їх парним взаємодіям, які сприяють зростанню цільової 

функції. І, навпаки, колонки, колір яких відзначений знаком мінус, 

відповідають факторам і їх парним взаємодіям, які сприяють зменшенню 

значень цільової функції. 

Двічі клацнемо лівою 

кнопкою миші у вікні Regression 

Coefficient для максимізації його 

розміру (рис.1.17). У цьому вікні 

представлені значення коефіцієнтів 

рівняння регресії. У нижній частині 

цього ж вікна представлено саме 

рівняння регресії у вигляді 

полінома другого ступеня. 

Відповідно до даних, наведених на 

рис.1.17, рівняння регресії з 

урахуванням значущості 

коефіцієнтів має вигляд: 

W = 24,5 + 0,770833X1 + 0,570833·X2 - 0,754167·X3 - 0,429167·X4 + 

 + 0,15625·X1·X2 + 0,11875·X1·X3 - 0,25625·X1·X4 -0,146875·X2
2 –       

 - 0,43125·X2·X3 + 0,11875·X2·X4 +0,50625·X3·X4                                   (1.4)     

Адекватність отриманої моделі досліджуваному процесу 

підтверджується високим значенням (близько 100%) коефіцієнта 

детермінації R2 = 99,44%, а також малим значенням стандартної помилки 

оцінки SE = 0,1598 (див. рис.1.15).  

 Натиснемо на кнопці графічних опцій і у вікні Graphical Options 

(властивості графіка) виберемо опцію Diagnostic Plots (діагностичний 

графік). У новому графічному вікні, що зʼявилося, двічі клацнемо лівою 

кнопкою миші для максимізації його розміру. У цьому ж вікні клацнемо 

правою кнопкою миші і в контекстному виберемо опцію Pane Options. У 

новому графічному вікні, що зʼявилося Diagnostic Plot Options 

 

Рис.1.17 – Значення коефіцієнтів 

рівняння регресії. 

Рис.1.18 – Графік порівняння експериментальних (observed) і 

розрахункових (predicted) значень цільової функції. 



(властивості діагностичного графіка) 

відзначимо опцію Observed vs Predicted 

(відповідність між експериментальними і 

розрахунковими даними) і натиснемо 

кнопку ОК. У вікні в графічній формі дано 

порівняння експериментальних (observed) та 

розрахункових (predicted) даних (ріс.1.18).   

Як видно, в більшості випадків 

різниця між цими даними невелика. 

Більшість експериментальних точок 

знаходиться поблизу прямої лінії. 

Повернемося в головне вікно двічі 

клацнувши лівою кнопкою миші. У колонці 

табличних опцій двічі клацнемо лівою 

кнопкою миші у вікні Estimation Results for 

W (оцінка результатів для функції відгуку W) для максимізації його 

розміру (див. Рис.1.19). У цьому вікні наведені експериментальні 

(observed) і розрахункові (fitted) значення цільової функції W в точках 

план-матриці експерименту. У четвертій колонці таблиці наведені 

«залишки» (residual), як різниця між експериментальними і 

розрахунковими (передбаченими) значеннями цільової функції. Малі 

абсолютні значення цих залишків є додатковим свідченням адекватності 

отриманої регресійної моделі досліджуваному процесу зневоднення 

флотоконцентрату вакуумним фільтруванням. 

Повернемося в головне вікно двічі клацнувши лівою кнопкою миші. 

Натискаємо на кнопці графічних опцій і у вікні Graphical Options 

(властивості графіка) виберемо дві опції Response Plots (графіки функції 

відгуку) і натиснемо кнопку ОК. У правій колонці аналізу з'явиться два 

нові вікна. Двічі клацнемо лівою кнопкою миші у вікні Estimated 

Response Surface (оцінка поверхні відгуку) для його максимізації 

(рис.1.20). У 

цьому вікні 

представлений 

тривимірний 

графік залежності 

цільової функції 

W від факторів 

Х1 і Х2. При 

цьому, як видно, 

фактори Х3 і Х4 

зафіксовані на 

нульовому рівні. 

Натиснемо в 

 

Рис.1.19 – Таблиця порівняння 
експериментальних і розрахункових 

даних. 

Рис.1.20 – Тримірний графік залежності 

W = f (X1, X2). 

Рис.1.21- Контекстне 
меню Response Plot 

Options. 



межах вікна правою кнопкою миші. У 

контекстному меню виберемо опцію Pane Options. 

З'явиться вікно Response Plot Options (властивості 

графіка функції відгуку) (ріс.1.21). В області цього 

вікна Type (тип графіка) встановимо опцію Surface 

(поверхня). В області вікна Surface встановимо 

число поділок горизонтальної та вертикальної 

шкали графіка на рівні 10 а також виберемо опцію 

Solid. Для якісного відображення графіка поверхні 

відгуку опцію Resolution (роздільна здатність) 

встановимо не нижче 100. Для збереження 

введених установок натиснемо кнопку ОК. 

Повторно клацнемо в межах вікна правою 

кнопкою миші. У контекстному меню виберемо 

опцію Graphics Options. Закладки вікна Graphics 

Options (див. Рис.1.22) дозволяють відформатувати тривимірний графік – 

змінити характер забарвлення поверхні, змінити межі зміни значень 

вхідних параметрів, виконати розмітку осей і т.д. Для зміни положення 

графіку в тривимірному просторі натисніть зелену кнопку в рядку меню 

графічного вікна (див. рис.1.23). При цьому стають доступними жовті 

кнопки і повзуни зміни положення графіка в горизонтальній і 

вертикальній площині. Натискання кнопок призводить до безперервного 

обертання графіка навколо відповідної осі. Повторне натискання кнопки 

призводить до зупинки обертання. Повзуни призначені для дискретної 

зміни положення графіка. 

 На рис.1.24 показаний 

можливий варіант форматування 

тривимірного графіка поверхні 

відгуку. Для вибору іншої пари 

вхідних параметрів знов клацніть в 

графічному вікні правою кнопкою миші, виберіть у контекстному меню 

опцію Pane Options і у вікні Response Plot Options (див. рис.1.21) 

Рис.1.22 Вікно регулюван-

ня властивостей графіка. 

 Рис.1.24 – Варіант форматування 

графіка поверхні відгуку. Рис.1.25 – Діалогове вікно 

Response Plot Factors. 

 

Рис. 1.23 – Регулювання положення графіка у 

тривимірному просторі. 



виберіть опцію Factors (фактори). З'явиться діалогове вікно Response Plot 

Factors (фактори функції відгуку) (див. рис.1.25). Тут можна вибрати 

будь-яку пару вхідних параметрів, задати інтервали їх варіювання, а також 

фіксовані значення інших факторів. 

У головному меню аналізу Analyze Experiment двічі клацаємо у вікні 

Contours of Estimated Response Surface  (оцінка контурного графіка 

функції відгуку) для максимізації його розміру (рис.1.26, а). Показаний 

контурний графік являє собою контури проекцій рівних значень функції 

відгуку на площину. Форматування контурного графіка здійснюється так 

само як і графіка поверхні відгуку. На рис.1.26, б наведено приклад 

відформатованого контурного графіка. 

Будь-який з графіків програми STATGRAPHICS може бути 

скопійований в буфер обміну Windows і вставлений, наприклад, в 

документ Microsoft Word. Крім того, графіки можуть бути збережені в 

більшості відомих форматів - wmf (windows metafiles); jpg (JPEG 24 bit 

color); tif (TIF color) і ін. Копіювання в буфер обміну або збереження у 

вигляді графічного файлу здійснюється за допомогою контекстного меню, 

що викликається при клацанні правою кнопкою миші у вікні графіка. 

На рис.1.27 показано узагальнене вікно графічного аналізу 

отриманого рівняння регресії, скомпоноване в текстовому редакторі 

Microsoft Word. 

Проаналізуємо отримані результати. Як видно з тривимірних 

перетинів гіперповерхні W (Xi) і контурних кривих цих поверхонь, 

функція відгуку W зростає в міру збільшення фактора (Х1) і зростання 

фактора (Х2). У той же час зростання фактора (Х3) призводить до 

зниження функції відгуку W.  

 

 

Надалі необхідно на фізичному рівні проаналізувати якісні тенденції 

впливу факторів, що по суті є логічно-перевірочною процедурою. Якщо 
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Рис. 1.26 – Контурный график поверхности отклика: 

а – первоначальный; б – отформатированный. 
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вплив факторів відповідає класичним уявленням про вплив зазначених 

факторів на функцію відгуку W, то дані приймаються.  

Отже, механічні фактори в процесі зневоднення є домінуючими. 

Реагентні методи інтенсифікації зневоднення фільтруванням можуть бути 

рекомендовані при недостатніх рівнях вакуумметричного тиску. 

Розрахунок по рівнянню 1.4 показує, 

що при збільшенні витрати реагенту від 0 

до 200 г / т можливе зменшення вологості 

вугільного осаду на 1,8-2,0%. 

Для збереження результатів дослід-

жень у вигляді файлу проекту виберемо 

пункти меню File | Save As | Save Statfolio 

As. У вікні (рис.1.28) задамося ім'ям 

файлу проекту (наприклад, План-1.sqp) і 

збережемо його в тій же папці, що й файл 

вихідних даних План-1.sfx. 
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          Рис.1.27 – Сводное окно графического анализа уравнения регрессии.  
Рис. 1.27. Узагальнене вікно графічного аналізу отриманого рівняння регресії  

Рис.1.28 - Збереження результатів 

досліджень. 



2.5. Приклад моделювання.  

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЙНОЇ  
ЗДАТНОСТІ СВЕРДЛОВИННИХ ПАКЕРІВ 

 
Наведемо результати досліджень герметизаційної здатності 

самоущільнювальних манжет свердловинних випробувальних пакерів. 
Розроблено статистичну математичну модель визначення контактних тисків з 
врахуванням силових факторів, геометричних характеристик ущільнення та 

фізико-механічних властивостей матеріалу манжети. Експериментально 
встановлено закономірності розподілу контактних тисків по довжині спряженої 

поверхні: манжета – обсадна труба 
 

2.5.1.Вступ 
Для розділення окремих ділянок стовбура нафтових і газових 

свердловин під час здійснення ремонтних робіт або експлуатації, перевірці 
герметизаційної здатності противикидного та устьового  обладнання 

використовують спеціальні пристрої – пакери, в конструкції яких основним є 
ущільнюючий ґумовий елемент. 

Перевагу віддають пакерам на базі самоущільнювальних манжет, які 
спрацьовують автоматично при появі надлишкового тиску випробувальної 
рідини в надпакерному просторі, відрізняються простотою експлуатації та 

високою герметизаційною здатністю.  
Сучасний світовий ринок обладнання для спорудження чи експлуатації 

нафтових і газових свердловин характеризується різноманітністю конструкції 
пакерів на базі самоущільнювальних манжет. Серед українських найбільш 

вдалою є конструкція пакера типу УВЧ виробництва спеціальної аварійно–
рятувальної служби ДП «ЛІКВО» (Україна, м. Харків (рис. 1, а, б). Пакер на 

базі гумової самоущільнювальної манжети призначений для випробування 
противикидного та устьового обладнання під час проведення робіт з підземного 

ремонту свердловин. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80


 
аб 

 
Риc. 1. Пакер устьовий типу УВЧ: а – схема випробування плашкового 

превентора з використанням пакера (1 – елеватор, 2 – труба, 3 – універсальний 

превентор, 4 – плашковий превентор, 5 – пакер); б – конструктивне оформлення 
пакера (1 – корпус, 2 – втулка опорна, 3 – самоущільнювальна манжета, 4 – 

упор, 5 – перевідник) 
 

Зважаючи на те, що герметизаційна здатність свердловинних пакерів є 
комплексним показником їх технічної характеристики, саме на її дослідження 

спрямована увага науковців. 
 

2.5.2. Мета та задачі дослідження 
Метою роботи є одержання і аналіз залежностей герметизаційної здатності 

самоущільнювальних манжет свердловинних випробувальних пакерів від 
силових факторів процесу випробування, геометричних характеристик 

ущільнення та фізико-механічних властивостей матеріалу манжети. 
Для досягнення мети вирішувалися наступні задачі: 
– одержати статистичну математичну модель впливу діаметрального 

натягу Δ, мм; тиску випробування Р, МПа; радіального зазору δ між 
опорною втулкою та обсадною трубою, мм, та модуля зсуву матеріалу σзс, 

МПа, на величину контактного тиску, МПа; 
– встановити закономірності розподілу контактних тисків по довжині 

спряженої поверхні. 
Вирішення цих задач необхідне для подальшого вдосконалення 

конструкції самоущільнювальної манжети устьового випробувального пакера.  
 

2.5.3. Матеріали та методи дослідження контактних тисків на 
спряжених поверхнях самоущільнювальної манжети 



Для проведення експерименту з визначення контактних тисків на базі 
підприємства ПАТ «Укрнафта» (Україна, м. Полтава) було розроблено та 

виготовлено лабораторний стенд, що дозволив провести дослідження натурних 
зразків манжет. Принципова схема та загальний вигляд установки показані на 

рис. 2, а, б відповідно. 
 

  
 

а б 
 

Рис. 2. Лабораторний стенд для дослідження контактних тисків: а – 
принципова схема лабораторного стенду: 1 – ствол пакера; 2 – упорна втулка; 3 

– самоущільнювальна манжета; 4 – упор; 5 – упорна гайка; 6 – патрубок; 7 – 
нижня кришка; 8 – упорний стакан; 9 – стопорні гвинти; 10 – рим–болт;11 – 

верхня кришка; 12 – вхідний отвір для підводу випробувальної рідини; 13 – 
радіальний випробувальний отвір; 14 – запобіжний штуцер; 15 – контрольний 

манометр; 16 – зворотний клапан; 17 – ручний гідравлічний насос; 18 – зливний 
отвір; б – загальний вигляд лабораторного стенду 

 
Лабораторний стенд, перед дослідженням, передбачає встановлення 

попередньо зібраного випробувального пакера натурних розмірів, на корпусі 1 
якого розміщені упорна втулка 2, самоущільнювальна манжета 3 та упор 4, що 
складають разом вузол ущільнення пакера та затягаються упорною гайкою 5. 

Зібраний пакер з попереднім натягом вставляють у патрубок 6 (виконаний у 
вигляді відрізка обсадної труби), яка попередньо згвинчена з нижньою 

кришкою 7, остання, в свою чергу, зафіксована від можливого обертання при 
збиранні установки відносно упорного стакану 8 стопорними гвинтами 9.  

Виконавши зазначені операції, вся компоновка герметично загвинчується 
верхньою кришкою 11. 

 
2.5.4. Методика визначення контактних тисків 

Метод дослідження контактних тисків за допомогою описаного 



лабораторного стенду відомий як метод Мюллера-Овандера (надалі за 
функціональними ознаками «метод контрольних отворів»). 

За даним методом контактний тиск на спряженій поверхні визначається 
тиском зовнішньої вимірювальної гідравлічної системи, яка з’єднана з 

радіальним отвором малого діаметру 13, вихід із якого закритий зовнішньою 
поверхнею самоущільнювальної манжети (рис. 2). Остання під час 
випробування знаходиться у внутрішньому просторі лабораторного стенду під 

дією тиску випробування P. Коли тиск у зовнішній гідравлічній системі, до якої 
входять контрольний манометр 15, зворотний клапан 16, ручний гідравлічний 

насос 17, стане рівним контактному тиску в місці контакту манжети з виходом 
радіального отвору, між зовнішньою поверхнею манжети та внутрішньою 

поверхнею обсадної труби з’явиться щілина, по якій рідина із вимірювальної 
зовнішньої гідравлічної системи пройде в порожнину зливу до зливного отвору 

18. Тиск в момент відкриття щілини приймають рівним контактному тиску з 
деякою поправкою. Дана поправка була визначена на спеціальній тарувальній 

установці. 
Перед дослідженнями на лабораторному стенді (рис. 2) виконано 

тарування контрольного манометра для фіксації контактного тису (поз. 15 рис. 
2) на установці (рис. 3 а, б). При цьому використовувався гумовий елемент, 
який звулканізований з тієї ж гумової суміші, що й самоущільнювальна 

манжета устьового випробувального пакера. 
Тарувальна установка, загальний вигляд якої показаний на рис. 3 б, 

представлена вантажем 1, гумовим зразком 2, опорною плитою 3, змінною 
вставкою 4 із контрольним отвором 5. Шорсткість контактної поверхні змінної 

вставки відповідала шорсткості внутрішньої поверхні обсадної труби при 
випробуванні на лабораторному стенді.  

Сутність визначення контактних тисків на тарувальній установці 
аналогічна сутності визначення на лабораторному стенді для випробування 

устьового пакера. При проведенні експерименту передбачалося, що якщо 
навантажити гумовий зразок 2 (рис. 3, а) з контактною площею 1 см

2
 силою в 

10 Н, то контактний тиск на спряженій поверхні: гумовий елемент – змінна 
вставка, має складати 0,1 МПа. Після проведення випробувань на тарувальній 

установці було отримано залежність контактного тиску від тиску випробування 
(рис. 4), яка використовувалася при визначенні контактних тисків на 
лабораторному стенді. 

 

 
 



а 
 

 
 
б 

Рис. 3. Тарувальна установка: а – принципова схема установки: 1 – вантаж; 

2 – гумовий зразок; 3 – опорна плита; 4 – змінна вставка; 5 – контрольний отвір; 
б – загальний вигляд тарувальної установки 

 

 
 

Рис. 4. Тарувальна залежність контактного тиску від тиску випробування  
 

Для одержання статистичної математичної моделі впливу силових 
факторів, геометричних характеристик ущільнення та фізико–механічних 
властивостей матеріалу манжети на її герметизаційну здатність, яка 



оцінювалася за величиною контактного тиску, застосоване повне факторне 
планування експерименту на основі центрального композиційного 

ротатабельного плану другого порядку Бокса-Хантера. Вибір ротатабельного 
плану обумовлений тим, що ці плани дають можливість передбачати значення 

функції відгуку з дисперсією, однаковою по всьому факторному простору.  
В процесі дослідження використовувалися манжети із зовнішніми 

діаметрами 148,1…153,1 мм та висотою 75 мм, що вулканізовані з гумової 

суміші ІРП-1293. 
 

2.5.5. Результати досліджень контактних тисків 
Статистична математична модель контактного тиску 

самоущільнювальної манжети 
 

При плануванні експерименту на основі апріорної інформації за незалежні 
фактори приймали: діаметральний натяг Δ, мм; тиск випробування Р, МПа; 

радіальний зазор δ між опорною втулкою та обсадною трубою, мм, та модуль 
зсуву матеріалу σзс, МПа. В якості цільової функції E, МПа було прийнято 

величину контактного тиску. Ядро плану другого порядку Бокса-Хантера було 
представлено напівреплікою 2

4–1 
(1=Х1·Х2·Х3·Х4). Реалізовано 28 дослідів: 16 

дослідів на основних рівнях доповнені ще 8 дослідами на зіркових точках 

(величина зіркового плеча дорівнює 2) та чотирма дослідами в центрі плану.  
Основні рівні варіювання факторів та межі області дослідження вибрані за 

результатами попередніх експериментів і на основі апріорної інформації (табл. 
1) 

 
Таблиця 1 

Основні рівні, інтервали варіювання факторів та межі області дослідження 

Фактор 
Позначенн

я 

Ко

д 

Одиниц

я 
виміру 

Інтерва

л 
виміру 

Основні рівні 

–2 –1 0 +1 +2 

Діаметральн

ий натяг 
Δ Х1 мм 1 1 2 3 4 5 

Тиск випро-
бування 

Р Х2 МПа 5 10 15 20 25 30 

Радіальний 

зазор 
δ Х3 мм 1 1 2 3 4 5 

Модуль зсу-
ву матеріалу 

ущільнення 

σзс Х4 МПа 10% 
2,9
3 

2,7
5 

2,4
7 

1,9
4 

1,7
2 

 
Область зміни незалежних факторів відповідає діапазону зміни 

геометричних розмірів та зміни умов випробування робочого середовища.  
Функція відгуку апроксимована поліномом другого  порядку виду 

 



2

0 i i i1 1 i ii i

1 i k 1 i k 1 i k

Y b b b ,X X X b X
     

            (1) 

 
де k – число незалежних змінних. 
Обробка результатів експерименту та аналіз регресійної моделі здійснено 

за допомогою модуля «Планування експерименту» статистичної програми 
Statgraphics Plus (розробник Statpoint Technologies, Inc., США). Рівняння 

регресії (2) з урахуванням значення коефіцієнтів має вигляд: 
 

1 2

2

3 4 1

1 2 1 3 1 4

2

2 2 3 2 4

2 2

3 3 4 4

q 30,475 1,28975 X 1,99608 X

1,62917 X 1,19583 X 0,031875 X

0,10625 X X 0,11875 X X 0,00625 X X

0,045375 X 0,11875 X X 0,00625 X X

0,27875 X 0,00625 X X 0,04625 X .

     

      

         

        

      
 (2)

 

Адекватність отриманої регресійної моделі підтверджується великим 
значенням коефіцієнта детермінації R

2
, який склав 99,55 %. Значимість 

коефіцієнтів моделі визначалася за допомогою P-рівня і наведена на 
стандартизованому Парето-графіку (рис. 5, а). 

 

 
а 

 



б 
Рис. 5. Статистичні оцінки регресійної моделі: а – Паретто-графік ; 

б – графік порівняння експериментальних (observed) та розрахункових 
(predicted) значень цільової функції  

 
Вертикальна лінія на графіку відповідає 95 %-ій статистичній значущості 

коефіцієнтів.  

З урахуванням значущості коефіцієнтів рівняння регресії (3) має вигляд: 
 

1 2

2

3 4 1

q 30,475 1,28975 X 1,99608 X

1,62917 X 1,19583 X 0,031875 X .

     

     
   (3)

 

 
Як видно з Паретто-графіка, найбільш значимим є фактор Х2 – тиск 

випробування, наступні за значимістю: Х1 – діаметральний натяг, Х3 – 
радіальний зазор та Х4 – модуль зсуву матеріалу ущільнення. 

На рис. 5, б показано порівняння експериментальних (observed) та 

розрахункових (predicted) значень цільової функції контактних тисків. 
На рис. 6, 7 показано часткові тривимірні перетини цільової функції та 

контурні криві цих поверхонь, які показують залежності контактних тисків від 
факторів впливу.  

 
 

а 



 
 

б 

 
Рис. 6. Тривимірний перетин гіперповерхні цільової функції контактного 

тиску від тиску випробування та натягу манжети: а – тривимірна поверхня; б – 

контурна крива 

 
На рис. 6 представлено тривимірний графік залежності контактного тиску 

від тиску випробування та натягу. Спостерігається яскраво виражена прямо 
пропорційна і близька до лінійної в межах факторного простору залежність.  

 

 
а 
 



 
 

б 

Рис. 7. Тривимірний перетин гіперповерхні цільової функції контактного 

тиску від тиску випробування та радіального зазору: а – тривимірна поверхня; б 

– контурна крива 

 

На рис. 7 подано тривимірний графік залежності контактного тиску від 
тиску випробування та радіального зазору. Характер цієї гіперповерхні суттєво 

відрізняється від попередньої нелінійністю з тенденцією до екстремуму–
мінімуму в межах факторного простору.  

 
Дослідження розподілу контактного тиску по довжині спряженої поверхні 

Враховуючи нестабільність контактних тисків по довжині спряженої 
поверхні на експериментальному лабораторному стенді було отримано 

графічну залежність при тиску випробування 35 МПа (рис. 8). 
 



 
 

Рис. 8. Графік розподілу контактних тисків по довжині спряженої поверхні 

залежно від радіального зазору при тиску випробування 35 МПа: 1 – обсадна 

труба; 2 – упор; 3 – самоущільнювальна манжета; 4 – ствол пакера; δ – 

радіальний зазор між упором манжети та обсадною трубою 

 

Аналіз отриманої графічної залежності q (L) (рис. 8) показав на суттєву 
розбіжність контактних тисків по довжині спряженої поверхні: манжета – 
обсадна труба. Контактні тиски приймають мінімальне значення в зоні опорної 

частини манжети. 
Зазор δ величиною ≥3 мм спричиняє витискання опорної частини манжети 

в просторову зону, як показано на рис. 9. 
 



 
 

Рис. 9. Результати витискання опорної частини манжети в зазор 3 мм при 

вилученні пакера після дослідження із лабораторного стенду 
 

Витискання гуми (екструзія) призводить, спочатку, до значного 
витискання матеріалу, внаслідок дії розтягуючи сил, і перерозподілу робочих 

контактних тисків по спряженій поверхні, а потім і до втрати герметичності. 
Критичним наслідком екструзії є руйнування опорної частини манжети. 

 
Обговорення результатів дослідження контактних тисків 

Аналіз тривимірного перетину гіперповерхні q (P, Δ) залежності 
контактного тиску від тиску випробування та натягу показує, що при 
збільшенні діаметрального натягу та величини випробувального тиску 

контактний тиск зростає. Зважаючи на результати досліджень авторів роботи, 
можна стверджувати на значну схожість результатів приросту контактних 

тисків від вказаних факторів в манжеті устьового випробувального пакера та 
манжет гідроциліндра. 

Цікавим є тривимірний графік q (P, δ) залежності контактного тиску від 
тиску випробування та радіального зазору. Радіальний зазор виступає в процесі 

роботи манжети просторовою зоною куди, внаслідок нестисливості гуми, 
відбувається її часткове витискання під дією робочого навантаження 

(випробувальних тисків P). Крім того, як показують дослідження, зазор є 
основним концентратором напружень в тілі манжети. Саме в цій області 

спостерігається утворення тріщин. Частина матеріалу, що витискується в зазор, 
знаходиться під дією розтягуючи сил, а в перетині, що знаходиться поблизу 

зазору, відбувається різке зниження контактних напружень до нульового 
значення.  

З графіка q (P, δ) (рис. 7) видно, що контактні тиски мають мінімальне 

значення при радіальному зазорі вже більше 3 мм. При збільшенні тиску 
випробування, при тих же значення радіального зазору, контактні тиски 

зростають, але виходячи з нормативних вимог до величини тиску 
випробування, цей фактор, хоч і напряму впливає на герметизаційну здатність, 

не може коригуватися і має залишатися незмінними.  
З графіку (рис. 8) розподілу контактних тисків по довжині спряженої 

поверхні q (L) видно, що контактні тиски знижуються від кромки робочої губи 
(відповідає позначці 0 мм на вісі абсцис) самоущільнюваної манжети до 



опорної частини (відповідає позначці 65 мм). Локальний екстремум максимум в 
області L=10–20 мм для δ=1–3 мм пояснюється тим, що рідина під час 

випробування, за рахунок наявності в манжеті монтажної фаски, частково 
просочується між спряженими поверхнями.  

Характер кривої q (L) при δ>3 мм і при δ=1–3 мм суттєво різний. 
Інтенсивність спаду контактних тисків при радіальному δ>3 мм збільшується, 
що викликано збільшенням просторової зони для витискання матеріалу 

ущільнення. 
Визначення контактних тисків за описаним вище методом дало змогу 

дослідити залежність герметизаційної здатності ущільнення випробувального 
пакера від ряду конструктивних та технологічних факторів в умовах, 

наближених до умов випробування в свердловині. Проте визначення 
контактних тисків на виготовленому лабораторному стенді не дає можливості 

врахувати стан ущільнюваної поверхні обсадної труби. На початкових етапах 
випробування стан ущільнюваної поверхні має важливе значення для 

забезпечення герметичності пакера. Перспективним напрямом у дослідженні 
герметизаційної здатності самоущільнюваних манжет свердловинних пакерів за 

«методом контрольних отворів» є додаткове моделювання (врахування 
наявності) обсадних труб з різним станом ущільнюваної поверхні (слабка, 
середня та сильна кавернозність поверхні). 

 
Висновки 

1. Із застосуванням повного факторного планування експерименту на 
основі центрального композиційного ротатабельного плану другого порядку 

Бокса-Хантера одержано статистичну математичну модель впливу 
діаметрального натягу Δ, мм; тиску випробування Р, МПа; радіального зазору δ 

між опорною втулкою та обсадною трубою, мм та модуля зсуву матеріалу σзс, 
МПа на величину контактного тиску, МПа, яка представлена поліномом 

другого порядку. При цьому, на основі Паретто-графіка встановлено, що 
найбільш значимим фактором є тиск випробування, наступні за значимістю: 

діаметральний натяг, радіальний зазор та модуль зсуву матеріалу ущільнення. 
Тривимірний графік залежності контактного тиску від тиску випробування та 

натягу показує яскраво виражену прямо пропорційну і близьку до лінійної 
залежність. Тривимірний графік залежності контактного тиску від тиску 
випробування та радіального зазору характеризується нелінійністю з 

тенденцією до екстремуму-мінімуму в межах факторного простору.  
2. Експериментально встановлено розподіл контактних тисків по довжині 

спряженої поверхні, що характеризується зменшенням контактних тисків від 
кромки робочої губи до опорної частини манжети (координата L). Виявлено 

локальний екстремум-максимум в області L=10–20 мм для зазорів між опорною 
втулкою та обсадною трубою δ=1–3 мм, який пояснюється тим, що рідина під 

час випробування, за рахунок наявності в манжеті монтажної фаски, частково 
просочується між спряженими поверхнями. Встановлено, що характер зміни 

контактних тисків по довжині спряженої поверхні при абсолютних значеннях 
δ>3 мм та δ=1–3 мм суттєво різний. Інтенсивність спаду контактних тисків при 

радіальному зазорі δ>3 мм збільшується, що спричинено збільшенням 
просторової зони для витискання матеріалу ущільнення. Для всіх значень 



зазору контактні тиски приймають мінімальне значення в зоні опорної частини 
манжети. 

Таким чином, проведені дослідження контактних тисків 
самоущільнювальної манжети устьового випробувального пакера виявили 

вплив на якісні і кількісні показники герметизаційної здатності 
самоущільнювальних манжет свердловинних випробувальних пакерів силових 
факторів, геометричних характеристик ущільнення та фізико–механічних 

властивостей матеріалу манжети. У подальших дослідженнях доцільно 
розглянути вплив на герметизаційну здатність самоущільнюваної манжети 

стану ущільнюваної поверхні. Інша невирішена задача – визначення впливу 
висоти опорної частини манжети на розподіл контактних тисків по довжині 

спряженої поверхні. 
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