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Наиболее ответственным звеном – частью в процессе бурения, передающим 
мощность от буровой установки до породоразрушающего инструмента, является 
колонна буровых труб (БТ). Именно поэтому, исследованиям колебательных и волновых 
процессов в протяженных составных бурильных трубах при осевых стационарных и 
нестационарных динамических усилиях придается большое значение, т. к. это обе-
спечивает прочность бурильных труб при бурении и эксплуатации нефтегазовых 
скважин. Нестационарные колебания геометрически нелинейных распределенных 
систем является весьма сложной проблемой механики деформируемого твердого 
тела и теории колебаний. В связи с бурным развитием добывающих отраслей про-
мышленности, решение этой проблемы приобретает особое значение. Это связа-
но с обеспечением устойчивости конструкций бурильных колонн (БК) в целом при 
возрастающей мощности и скорости бурильных агрегатов и механизмов. Анализ 
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проблемы выявил ряд малоизученных задач, к которым относятся вопросы учета как 
физических, так и геометрически нелинейных систем, сопровождаемых различными 
видами осложнений (потери устойчивости колонн, разрывы труб и др.), волновые 
и колебательные процессы в элементах бурильной динамической системы (БДС), 
нахождение критических значений осевых нагрузок с использованием эффективных 
методик. Вследствие большой длины БК по сравнению с поперечными размерами, ее 
часто моделируют длинным однородным тонким стержнем, что является доста-
точно грубым приближением, т. к. образующие БК трубы соединены замками, снаб-
жены центраторами и другими устройствами, значительно изменяющими динамику 
колонны. В связи с этим теоретически БК должна рассматриваться как нелинейная 
механическая система с бесконечным числом степеней свободы. Однако здесь возни-
кает сложность, связанная с невозможностью аналитического исследования динамики 
работы такой системы, а, следовательно, выявления ее прочности, устойчивости, 
отрицательного или, напротив, положительного влияния колебаний и вибраций при 
динамических нагрузках в процессе бурения. В целях изучения данной проблемы ав-
торами рассматриваются устойчивость и колебания БК с учетом геометрической 
нелинейности деформирования. В результате проведенных исследований нелиней-
ных колебаний БК с учетом конечной деформации изогнутой оси, а также колебаний 
геометрически линейной колонны при действии осевой нагрузки получены формы 
прогибов БК при действии на нее сжимающей нагрузки, прогиба БК в зависимости от 
времени и ее осевого напряжения от времени для различных параметров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бурильная колонна, бурильная динамическая система, 
устойчивость, нестационарное колебание, геометрическая нелинейная система, 
деформация, прочность, изогнутая ось. 
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Бұрғылау құбырларының (БҚ) бағанасы – бұрғылау процесіндегі бұрғылау қондырғы-
сынан таукенді бұзатын құралға дейінгі қуатты беретін ең жауапты буын болып табы-
лады. Сондықтан, осьтік стационарлық және стационарлық емес динамикалық күш әсер 
еткен кездегі созылған құрамды бұрғылау құбырларындағы тербеліс және толқындық про-
цестерді зерттеуге үлкен мән беріледі, өйткені бұл мұнай-газ ұңғымаларын бұрғылау және 
пайдалану кезінде бұрғылау құбырларының беріктігін қамтамасыз етеді. Геометриялық 
сызықсыз таратылған жүйелердің стационарлы емес тербелістері деформацияланатын 
қатты дене механикасы мен тербелістер теориясының күрделі мәселесі болып табыла-
ды. Өнеркәсіптің өндіруші салаларының қарқынды дамуына байланысты бұл проблеманы 
шешу ерекше маңызға ие болуда. Бұл бұрғылау агрегаттары мен механизмдерінің қуаты 
мен жылдамдығы өсе түскен кезде бұрғылау бағаналары (ББ) конструкцияларының ор-
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нықтылығын қамтамасыз етудің қажеттілігінен туындайды. Проблеманы талдаудың 
негізінде әліде толық зерттелмеген мәселелер анықталды, олардың қатарына асқыну-
лардың әртүрлі түрлерімен (колонналардың орнықтылығын жоғалтуы, құбырлардың үзілуі 
және т.б.) сүйемелденетін физикалық және геометриялық сызықсыз жүйелерді есепке алу 
сұрақтары, сондай-ақ бұрғылау динамикалық жүйесінің (БДЖ) элементтеріндегі толқындық 
және тербеліс процестері, тиімді әдістемелерді пайдалана отырып, осьтік жүктемелердің 
шектік мәндерін табу жатады. Көлденең өлшемдерімен салыстырғанда ББ үлкен ұзын-
дығының салдарынан, оны көбінесе ұзын біртекті жұқа стержін түрінде модельдейді, ал 
бұның өзі өте өрескел жорамалдау болып табылады, себебі, өзіміз білетіндей, бұрғылау 
колоннасын құрайтын құбырлар бір-бірімен құлыптар арқылы жалғанған, сонымен қатар, 
колонна динамикасының өзгеруіне айтарлықтай әсер ететін центраторлармен және басқа 
да құрылғылармен жабдықталған. Осы себептен ББ теориялық тұрғыдан шексіз еркіндік 
дәрежелері бар сызықты емес механикалық жүйе ретінде қарастырылуы тиіс. Алайда бұл 
жерде мұндай жүйенің жұмыс динамикасын аналитикалық зерттеудің мүмкін еместігіне 
байланысты қиындық туындайды, демек, оның беріктігін, орнықтылығын, толқындар мен 
тербелістердің бұрғылау процесі кезінде динамикалық жүктеменің теріс немесе керісінше, 
оң әсерін анықтауға тура келеді. Бұл проблеманы зерттеу мақсатында авторлар ББ 
орнықтылығы мен тербелісін деформациялаудың геометриялық сызықсыздығын ескере 
отырып қарастырады. Қисық осьтің соңғы деформациясын ескере отырып жүргізілген ББ 
сызықсыз тербелістерін зерттеудің нәтижесінде, сондай-ақ осьтік жүктеменің әрекет 
етуі кезінде геометриялық сызықсыз бағананың тербелістерін есепке ала отырып, оған 
қысу жүктемесінің әрекет етуі кезіндегі ББ иілуінің формалары анықталды және әр түрлі 
параметрлер үшін уақыт пен оның осьтік кернеуіне байланысты ББ иілуі зерттелді.

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: бұрғылау бағаналары, бұрғылау динамикалық жүйесі, тұрақтылық, 
стационарлық емес тербелістер, геометриялық сызықсыз жүйелер, деформация, берік-
тілік, иілген осьтер.
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The most important link in the drilling process, transmitting power from the drilling rig to the 
rock-breaking tool is a string of drill pipes (DP). That is why the research of oscillatory and wave 
processes in extended composite drill pipes with axial stationary and non-stationary dynamic forces 
is given great importance, because it provides the strength of drill pipes during drilling and operation 
of oil and gas wells. Unsteady oscillations of geometrically nonlinear distributed systems is a very 
complex problem of deformable solid mechanics and oscillation theory. In connection with the rapid 
development of extractive industries, the solution of this problem is of particular importance. This 
is due to ensuring the stability of drill string (DS) structures in General with increasing power and 
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speed of drill units and mechanisms. The analysis of the problem revealed a number of little-studied 
problems, which include the issues of accounting for both physical and geometrically nonlinear 
systems, accompanied by various types of complications (loss of stability of columns, pipe breaks, 
etc.), wave and oscillatory processes in the elements of the drill dynamic system (DDS), finding 
critical values of axial loads using effective methods. Due to the large length of the DS in comparison 
with the transverse dimensions, it is often modeled by a long uniform thin rod, which is a fairly rough 
approximation, since the pipes forming the DS are connected by locks, equipped with centralizers 
and other devices that significantly change the dynamics of the column. In this regard, theoretically, 
the DS should be considered as a nonlinear mechanical system with an infinite number of degrees 
of freedom. However, there is a complexity associated with the impossibility of analytical study of 
the dynamics of such a system, and, consequently, to identify its strength, stability, negative or, 
conversely, positive influence of vibrations and vibrations under dynamic loads during drilling. In 
order to study this problem, the authors consider the stability and oscillations of the DS, taking 
into account the geometric nonlinearity of deformation. In result of investigations of nonlinear 
oscillations of the DS taking into account the finite deformation curved axis, and fluctuations in the 
geometrically linear column under the action of axial load received form the deflection of the DS 
under a compression load, deflection of the DS, depending on the time and its axial stress time 
for various parameters.

KEY WORDS: drill string, drill dynamic system, stability, unsteady oscillation, geometric 
nonlinear system, deformation, strength, curved axe.
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