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Алғысөз 

 

 Құбыржол салу технологиясының қарқынды дамуына байланысты мұнай-газ 

өнеркәсібінде теңіз және жер үсті кен орындарында иілгіш құбырлар кеңінен 

қолданылады. Олар қарапайым және жылдам төсеу процедурасының, беріктіктің және 

қалпына келтіру мүмкіндігінің арқасында техникалық және экономикалық тұрғыдан 

тиімді шешім болып саналады. Қазіргі уақытта көптеген инженерлер мен зерттеушілер 

әртүрлі типтегі иілгіш құбырларды жобалау мен талдаудың жаңа әдістерін зерттеп, 

жетілдіруді жалғастыруда. Алайда, әр түрлі типтегі иілгіш құбырлар үшін жобалау 

процедуралары мен талдау критерийлерін жүйелі түрде белгілейтін кітап жоқ.  

 Кітапта беріктік шегінің өлшемдері, беріктік негізінде көлденең қиманы есептеу 

және мұнай-газ саласындағы әртүрлі типтегі иілгіш құбырлардың зақымдануын бағалау 

сипатталған. Осы  кітаптың тиісті сала инженерлері үшін иілгіш құбыржолдарды 

жобалау және талдау бойынша анықтамалық ақпараттың пайдалы көзі болуына 

ұмтыламыз. Авторлар "Scrivener Publishing" баспасының өкілі Фил Кармикал мырзаға 

үнемі қолдау көрсеткені үшін алғыс білдіреді.  

 Сонымен қатар, авторлар 4-тарау (Вэйшун Дай мырза), 9, 10 және 13-тараулар 

(Ютянь Лу мырза), 7, 8 және 11-тараулар (Шуай Юань мырза), 12-тарау (Шуай Юань 

мырза және Пэйхуа Хан мырза), 14 және 18-тараулар (Вэй Чен мырза), 15-17 және 20-

тараулар (Тинг Лиу ханым), 19, 29 және 30-тараулар (Шаньинг Лин ханым), 21-

тараулар (Тинг Лиу ханым және Пейхуа Хан мырза), 22-тарау (доктор Вэй Дай), 24-

тарау (Юксинь Ксу ханым), 25 және 26-тараулар (Вэйдун Руань мырза), 27 және 28-

тараулар (Тяньюй Чжан мырза және Цзяньдун Танг мырза), 31-тарау (Чжаохуэй Шанг 

мырза және Хайчао Ксионг мырза), 32-тарау (Пэн Ванг мырза), 33-тарау (Сунхуа Лиу 

ханым), 34-тарау (Пэйхуа Хан мырза), 35-тарау (доктор Гао Танг және Пань Фанг 

мырза) және 36-тарауға (доктор Гао Танг және Кайен Цзян мырза) арналған алғашқы 

техникалық құжаттарды дайындағаны үшін Чжэцзян университетінің аспиранттары, 

докторанттары мен ғылыми қызметкері Йонг Бай  мырзаға алғыс білдіреді. Кітапты 

қарауға қатысқандардың барлығына, әсіресе бүкіл кітапты қарап шыққан  Берклидегі 

Калифорния университетінің қызметкері Акира Бай мырзаға алғыс білдіреміз.  

 Авторлар осы кітапты шығаруда көрсеткен қолдауы үшін «OPR Inc.» иілгіш 

құбырлар өндіру компаниясына алғыс білдіреді. 

 

Д-р Ц. Бай, проф. Й. Бай, В.Д. Жуань мырза 

1 қазан 2016 ж. 
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Авторлар туралы 

 

Доктор Цянь Байдың зерттеулер мен инженерлік-техникалық жұмыстарды жүргізуді қоса 

алғанда, су асты/теңіз инженериясы саласында 20 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар. 

Таяз және терең суға арналған су асты жобалаудың әртүрлі аспектілері бойынша, сондай-

ақ машина жасау технологиясы саласында тәжірибесі бар. Жапонияның Кюсю 

университетінде, Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде (UCLA), "OPE", "JP 

Kenny" және "Technip" компанияларында жұмыс істеді. Бай мырзаның тәжірибесі ағынды 

қамтамасыз етудің, су асты құрылымдарын, құбыржолдар мен субөлгіш ұстындарды 

жобалау мен орнатудың әртүрлі аспектілерін қамтиды. Доктор Бай "Су асты 

құбыржолдары мен субөлгіш ұстындар", "Су асты инженериясының анықтамалығы" және 

"Су асты құбыржолдарын жобалау, талдау және орнату" кітаптарының бірлескен авторы. 

 Профессор Йонг Бай – «Offshore Pipelines & Risers Inc.» (Хьюстон қ.) 

компаниясының президенті және Чжэцзян университетінің Теңіз инженериясын зерттеу 

орталығының директоры. Ол бұған дейін Норвегиядағы Ставангер университетінде теңіз 

құрылыстары саласында профессор ретінде сабақ берген. Ол сонымен қатар «ABS»-де 

теңіз технологиялары бөлімінің менеджері және «DNV»-де JIP жалпы салалық жобасының 

менеджері болып жұмыс істеді. 

 Бұдан басқа, профессор Йонг Бай «Shell International E&P» басқарушы 

аппаратының инженері болып жұмыс істеді. «JP Kenny»-де озық технологиялар жөніндегі 

менеджер және «MCS»-де инженерия мәселелері жөніндегі вице-президент ретінде жұмыс 

істеген кезеңде ол су асты құбыржолдары мен субөлгіш ұстындарды жобалау мен 

талдауға арналған әдістер мен құралдарды дамытуға үлес қосты. Профессор Бай "Теңіз 

конструкцияларын жобалау" және "Су асты құбыржолдары мен субөлгіш ұстындар" 

кітаптарының, сондай-ақ су асты құбыржолдары мен субөлгіш ұстындарды жобалау және 

орнату бойынша 100-ден астам мақаланың авторы. 

 «OPR»-дің Хьюстон, Техас, АҚШ және Ханчжоу, Қытайда кеңселері бар. «OPR» су 

асты сағалық жабдықтарын, субұрқақ шыршаларын, тармақталған құбыржолдар мен 

құбыржолдардың соңғы манифольдтарын (PLET) / құбыржолдарды түпкілікті 

орналастыру модульдерін (PLEM) қоса алғанда, құбыржолдардың, субөлгіш ұстындар мен 

су асты жүйелерінің тұтастығын жобалаумен, талдаумен, орнатумен, инжинирингпен 

және басқарумен айналысады. 
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 I бөлім 

ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 
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1 
Иілгіш құбырлар және шектік күйлерді 

есептеу  

1.1 Кіріспе 

Иілгіш құбырлардың тарихы 1970 жылдардың аяғындағы алғашқы әзірлемелерден бастау 

алады. Алғашында иілгіш құбырлар Бразилия, Жерорта теңізі және Қиыр Шығыс қайраңы 

сияқты қоршаған ортаның салыстырмалы қолайлы жағдайларында қолданылды. 

Дегенмен, иілгіш құбыр технологиясы қарқынды дамып келе жатқаны соншалық, олар 

қазір Солтүстік теңіздің әртүрлі аймақтарында қолданылады [1] және Мексика 

шығанағындағы жобалаушылар арасында танымал. Иілгіш құбырлар қолайсыз ауа райы 

жағдайларында ірі кемелердің қозғалысына төтеп бере отырып, 8000 футқа дейінгі 

тереңдікте, 10000 фут шаршы дюймға  дейінгі қысымда  және 150°F жоғары температуда 

қолданылады. Үлкен тереңдікте қолданылатын қалыпты  иілгіш субөлгіш ұстын  және  

түрлі тереңдікте қолданылатын әртүрлі конфигурациялар 1.1-суретте бейнеленген. 

Динамикалық қолданудың бұл түрі әдетте игерімді жоғары қысымды субөлгіш ұстындары 

, шығарғыш субөлгіш ұстындары, айдау желілері/су өткізгіштік контурлары/химиялық 

өнімдер желілері, сондай-ақ газ көтеру желілері бар өзгермелі мұнай өндіру жүйелерінде 

қолданылады. 

1.2 Иілгіш құбырларды қолдану 

Бұл кітапта құрлықта да, теңізде де мұнай-газ өнеркәсібінде иілгіш құбырларды қолдану 

сипатталған. Иілгіш құбырдың артықшылықтарының бірі –қажетті беріктікті қамтамасыз 

ететін спиральды армирленген қабаттарды, теңіз суының армирленген қабаттарға әсерін 

болдырмайтын полимерлі сыртқы қабықтарды, аққыш заттарды тасымалдайтын ішкі 

полимерлі герметикалық қабатты үйлестіретін композиттік құрылымы. Сәйкесінше, 

құбырдың бұл түрінде иілу қаттылығы осьтік созылу қаттылығымен салыстырғанда 

төмен, бұл қысымға төтеп беру қабілеті ұқсас біртекті құбырға қарағанда қисықтық 

радиусын әлдеқайда аз қамтамасыз етеді. Құрылымның бұл ерекшелігі иілгіш құбырды 

басқа құбыржолдар мен субөлгіш ұстындардың, соның ішінде болаттан жасалған тізбекті 

субөлгіш ұстындардың аясында бірқатар артықшылықтармен қамтамасыз етеді. 

Артықшылықтардың ішінде ішкі тоттануға төзімділік, барабандарда алдын ала дайындау, 

сақтау және тиісті құрылымдармен үйлесімділік есебінен тасымалдау мен орнатуға 

арналған төмендетілген шығындардың арқасында қосалқы жүзбелі қондырғы мен су асты 

жабдығы арасында тұрақты байланысты қамтамасыз етуге болады. 
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1.1-сурет Әдеттегі иілгіш субөлгіш ұстынның конфигурациясы 

             
1.2-сурет Иілгіш құбырлардың санаты 

 1.2-суретте иілгіш құбырларды олардың конфигурациясы мен функционалдық 

талаптарына байланысты санаттар бойынша бөлу көрсетілген. Суретте түрлі типтегі 

иілгіш құбырлардың өзара байланысы және олардың қолданылатын стандарттар және  

ұсынылған тәжірибелермен байланысы, сонымен қатар әртүрлі типті  иілгіш құбырлардың 

жетекші өндірушілері көрсетілген. Иілгіш құбырлар жұмыстық қысымына және 

армирленген материалға байланысты металл негізіндегі құбырларға және композиттікк 

материал негізіндегі құбырларға бөлінеді. Металл негізіндегі иілгіш  құбырлар, әдетте, 

жоғары ішкі және сыртқы қысым немесе күшті осьтік созылу сияқты жоғары 

жүктемелерге төтеп беруге арналған. Иілгіш композиттік құбырлар (FCP) қарапайым 
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конфигурация мен төменгі функционалдық талаптарға байланысты металл негізіндегі 

иілгіш құбырлардың жеңілдетілген нұсқалары болып табылады. Металл негізіндегі иілгіш  

құбырлар да, композиттікк материал негізіндегі құбырлар да конфигурациясына 

байланысты екі топқа бөлінеді: байланған және байланбаған. 

 

1.3-сурет Металл негізіндегі иілгіш құбыр [3] 

Байланған бейметалл FCP композиттікк материалдан жасалған термопластикалық 

құбырлар (TCP) немесе армирленген термопластикалық құбырлар (RTP) деп те аталады. 

Ұсынылған DNVGL RP F119 стандарты [4] теңіз жағдайларында қолдануға арналған TCP 

талаптарын сипаттайды, ал API RP 15S нұсқаулығы [5] жағалау объектілерінде  қолдануға 

бағытталған. Болатпен армирленген иілгіш құбырлар және металл емес армирленген  

байланбаған иілгіш құбырлар байланбаған  FCP-ге жатады, ал болат сыммен армирленген 

иілгіш құбырлар және шыны талшықты иілгіш құбырлар сияқты бейметалл иілгіш 

құбырлар (TCP) байланған FCP-ге жатады. 

1.2.1 Металл негізіндегі иілгіш құбырлар 

Металл  негізіндегі иілгіш құбырлар, негізінен, жоғары сыртқы және ішкі қысым мен 

созылу жүктемелеріне төзімділігіне байланысты теңіз қондырғылары үшін иілгіш лақтыру 

желілері немесе иілгіш қайта жіберу қосылыстары ретінде қолданылады. Сонымен қатар, 

олар теңіз ортасындағы операциялық қызмет жағдайында үлкен динамикалық 

жүктемелерге төтеп бере алады. Байланған құбырларда жіптердің, эластомердің және 

болаттың көптеген қабаттары арасында байланыс жасалады және вулканизация процесі 

арқылы біртұтас құрылым пайда болады. Байланған құбырлар негізінен жоғары динамика 

жағдайында пайдалану кезіндегі қайта өткізу қосылыстары сияқты қысқа учаскелерде 

қолданылады. 1.3-суретте металл негізіндегі иілгіш құбырдың көлденең қимасы 

көрсетілген. Иілгіш құбырлардың бұл түрі 23-тарауда толық  сипатталған. 

 Екінші жағынан, металл негізіндегі байланбаған  иілгіш құбырлар статикалық және 

динамикалық жағдайларда бірнеше жүз метр ұзындықта қолдану үшін шығарылады. Егер 

басқаша көрсетілмесе, бұл кітапта металл негізіндегі байланбаған  иілгіш құбырлар  

байланбаған  иілгіш құбырлар деп қарастырылады. 1.4-суретте әртүрлі функциялары бар 

тоғыз қабатты нақты көрсететін байланбаған иілгіш құбырдың типтік көлденең қимасы 

көрсетілген. Ішкі полимерлі қабық пен сыртқы полимерлі қабық арасындағы кеңістік 

құбырдың сақиналы кеңістігі деп аталады. Иілгіш құбырлардың бұл түрі 5-13-тарауларда 

егжей-тегжейлі сипатталған. 

 1.5-суретте теңіз ортасының әр түрлі жағдайларында судың әртүрлі тереңдігінде 

байланбаған иілгіш құбырлардың ішкі диаметрі бойынша таралуы көрсетілген. Иілгіш 

субөлгіш ұстын орнатылған судың ең үлкен тереңдігі иілгіш құбырдың  ішкі диаметрі (ІД) 
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шамамен 7,5 дюйм кезінде  шамамен 6234 фут (1900 м) құрайды, төменде көрсетілген. 

Ішкі диаметрі 16 дюймден асатын иілгіш субөлгіш ұстындар теңіз ортасында орнатылса 

да, олар орналасқан судың тереңдігі 1312 футтан (400 м) аспайды. 

 

1. Каркас 

2. Сұйықтықтың енуіне жол бермейтін ішкі тосқауыл қабаты 

3. Қысымға төзімді армирлеуші қабат 

4. Қажуға қарсы қабат 

5. Созылуға қарсы армирлеуші қабат 

6. Қажуға қарсы қабат 

7. Армирлеуші сым 

8. Сымның жылжуына жол бермейтін қабат 

9. Сұйықтықтың енуіне қарсы сыртқы тосқауыл қабаты 

 

1.4-сурет Металл негізіндегі байланбаған иілгіш құбыр [6] 

 

1.5-сурет. Байланбаған иілгіш құбырлардағы "Су тереңдігі – ішкі диаметр" тәуелділігі 

[7] 
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1.6-суретте пайдалану кезіндегі байланбаған иілгіш құбырлардағы "Су тереңдігі – ішкі 

диаметр" тәуелділігі көрсетілген. Деректер бүкіл әлем бойынша нақты салалық қолдануға 

негізделген және 2010 жылдың соңында аяқталған "SureFlex" компаниясының жалпы 

салалық жобасы (JIP) аясында жинақталған. Деректер базасына сәйкес барлық иілгіш 

құбырдың 76%-ы 345 бардан (шаршы дюймде 5000 фунт) төмен, 90% - 10  дюймнен аз 

және 70%-ы 80°C-тан аспайтын температураға есептелген. Ішкі диаметр бойынша қысым 

(ІД*Қ) байланбаған иілгіш құбырларда маңызды сипаттама болып табылады және 

деректер базасынан алынған мәліметтер негізінде төрт тұрақты ІД*Қ құрылады. Жұмыс 

кезінде ең үлкен ІД*Қ мәні бар желі қолдану кезінде шаршы дюймда 80 000 фунт 

қысымда болады және 12 дюймдік иілгіш құбырға арналған. Пайдаланылған байланбаған 

иілгіш құбырлардың көпшілігі  шаршы дюймда  50 000 фунттан төмен  ІД*Қ мәнге ие. 1.5 

және 1.6-суреттерде байланбаған иілгіш құбырлардың қолданыстағы пайдалану қабілеті 

көрсетілді. 

 

1.6-сурет. Байланбаған иілгіш құбырлардың  пайдалану-қысым-диаметріне шолу [17, 18] 

1.2.2 Композиттік материал негізіндегі иілгіш құбырлар 

Композиттік материал негізіндегі иілгіш құбырлар иілгіш композиттік құбырлар (FCP) 

деп те аталады және армирленген термопластикалық төсемі бар және қорғаныс қабатымен 

қапталған, барабанға үздіксіз оралған магистральдық құбырлар болып табылады. Иілгіш 

композиттік құбырлар су мен көмірсутектерді тасымалдау үшін қолданылады. FCP – бұл  

құрлықта қолдануға арналған сыналған технология; жақында жүргізілген 

квалификациялық зерттеулер бұл құбырларды теңіз ортасында, таяз суда қолдануға 

жарамды етті. Мұнай-газ саласында әртүрлі сипаттамаларды қамтамасыз ететін түрлі 

өндіріс әдістері мен материалдарға негізделген бірқатар FCP өнімдері қолданылады. 

Армирлеуші  материал (мысалы, арамид, болат жіптер/жолақтар, шыны талшықтар және 

т.б.) айтарлықтай түрленеді және сәйкесінше сипаттамалары да ерекшеленеді. Армирлеу 

жолдар немесе таспалар арасында байланыс орнатпай, немесе адгезивтерді қолдану 

арқылы интеграцияланған матрицаға толықтай бекітілуі мүмкін; бұл ретте әр нұсқаның 

белгілі бір қолданыс аясы және тиісті бағасы болады.  1.1-кестеде әр түрлі FCP типтерінің 

қолдану салалары қарастырылған. Таяз суда және теңіз ортасының динамикалық 

жағдайларында қолдану үшін байланбаған FCP үшін квалификациялық техникалық 

бағалау бағдарламасы қажет.  

 FCP армирлеуші термопластикалық иілгіш құбыр болып табылады және үш негізгі 

сипаттамаға ие: 
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 Иілгіштік: FCP иілу кезінде кернеудің айтарлықтай жоғарылауынсыз күшті 

иілулерге төтеп береді, үздіксіз кесу арқылы жасалуы, барабандарда сақталуы немесе 

тасымалдануы мүмкін. 

 Термопластикалық: бұрғылау сұйықтықтары орналасқан FCP ішкі қабаты 

термопластикалық материалдан жасалған. Әдетте тығыздығы жоғары полиэтилен (ТЖПЭ) 

қолданылады, бірақ пластиктің басқа түрлері, мысалы, ПА және ПВДФ жиі қолданылады. 

 Армирлеу: армирлеуші қабат термопластикалық композиттерден, термореактивті 

композиттерден, шыны талшықтан, болат сымнан, болат жіптерден немесе болат 

таспалардан тұрады және көбінесе бірнеше материалдардың үйлесімі болып табылады. 
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 1.1-кесте Иілгіш композиттік құбырларды қолдану салалары 

 FCP типі 

Қолдану саласы Өнім ерекшелігі FCP-өнім 

Жағалау 

ортасының 

статикалық 

жағдайлары 

Теңіз 

ортасының 

динамикалық 

жағдайлары 

Таяз су  Терең су  Өлшемі   

(дюйм) 

Қысым   

(бар) 

Температура  

(С) 

Өндірушілер  Сипаттамасы 

және бағасы 

Байланбаған  
 
o  

 
? ? 

 
 

 
<=8 <100 60 

Flexpipe, 

Flexsteel, 

OPR  

С
и

п
ат

та
м

ас
ы

  

Б
ағ

ас
ы

  

Жартылай 

байланған 

o  

 
o  

 
o  

 

 

 
<=8 <150 65 

Soluforce, 

Fiberspar  

Байланған  
o  

 
o  

 
o  

 
o  

 
<=8 <345 60 

Airborne, 

Magma, OPR  
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1.7-сурет Байланған FCP-дің типтік құрылымы (фотоны «OPR Inc.» компаниясы 

ұсынған) 

 

1.8-сурет. Байланбаған FCP-дің типтік құрылымы (фотоны «OPR Inc.» компаниясы 

ұсынған) 

 1.7-суретте полимер төсемінен немесе тосқауыл қабатынан, құрылым түзетін 

қабаттан және сыртқы полимер қабығынан тұратын байланған FCP-дің (TCP немесе RTP) 

типтік құрылымы көрсетілген. Ішкі төсемнің функциясы - тығыздықты, коррозияға 

төзімділікті және тасымалданатын сұйықтықтың сақталуын қамтамасыз ету. Құрылым 

түзуші қабаттың функциясы қызмет көрсету және монтаждау процесінде туындайтын  

жүктемелерге төтеп беруге мүмкіндік беретін механикалық беріктікті қамтамасыз етуден 

тұрады. Құрылым түзуші қабат әдетте арамидтен немесе армирлеуші  талшықтың басқа 

түрлерінен біркелкі орналастырылған тұтас спиральды орамдардың жұп санынан тұрады. 

Армирлеу – бұл термопластикалық шайырмен қымталған , талшықпен күшейтілген 

спиральды иірілген жіп немесе алдын-ала жасалған таспалар. Сыртқы қабық құрылым 

түзуші қабаттың үстіне құрылымды монтаждау және пайдалану кезеңінде қорғау үшін 

қосылады. Байланған иілгіш композиттік құбырлардың бұл түрі 24-35-тарауларда егжей-

тегжейлі сипатталған. 

 1.8-суретте болатпен армирленген төрт қабатты байланбаған иілгіш құбырдың 

типтік құрылымы көрсетілген: (1), тасымалданатын сұйықтықты оқшаулайтын 

экструдталған термопластикалық құбыры (ПЭ) бар  ішкі қабат; (2) көміртекті болаттан 

жасалған армирленген таспаның екі (немесе төрт) қарама-қарсы оралған қабаты шамамен 

55° бұралу бұрышымен қапталған. Болат таспалар ішкі қысымға және құбырға созылатын 
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жүктемелерге төтеп беретін беріктікті қамтамасыз етеді, және де үнемділікті жоғары 

беріктігі мен жақсы соққы тұтқырлығымен үйлестіретін қарапайым көміртекті болаттан 

жасалған жолақтары бар. Созылуға қарсы қабаттар ұңғыманың сұйық ортасына әсер 

етпейді, ішкі және сыртқы экструдталған қабаттар арасындағы сақина кеңістігінде 

әлдеқайда жұмсақ ортада болады; (3)  қалың экструдталған сыртқы корпус болып 

табылатын сыртқы ПЭ қабаты құбырдың ішкі қабаттарын сыртқы ортадан қорғайды.  

Болатпен нармирленген FCP-нің бұл түрі 14-22-тарауларда егжей-тегжейлі сипатталған. 

 

1.9-сурет. Иілгіш құбырларды қолдану ауқымы 

 Егер байланбаған иілгіш құбырларды (1.4-суретті қараңыз) болатпен армирленген 

FCP-мен (1.8-суретті қараңыз) салыстыратын болсақ, байланбаған иілгіш құбырлар әдетте, 

болатпен нығайтылған FCP-ге қарағанда екі қабатқа артық болады: біріктірілген металл 

каркас қабаты және металмен армирленген қабат. Тот баспайтын болаттан жасалған тізбек 

каркас қабаты қысым арқылы қабықтың жаншылуына жол бермейді және 

тасымалданатын ортаның әсерінен болатын эрозиядан қорғайды; қосымша компонент 

болып табылады. Байланбаған иілгіш құбырда қолданылатын металмен армирленген 

қабат беріктікті қамтамасыз етеді, соның арқасында қысымның ішкі және сыртқы 

жүктемелеріне байланысты айналмалы кернеулер сақталады. Байланбаған FCP-де бұл екі 

қабат термопластикалық композиттерден, термосет композиттерінен, шыны 

талшықтарынан, болат сымнан, болат жіптерден немесе болат таспалардан жасалған және 

қысымға және осьтік созылу жүктемелеріне төзімді "55 градус" типтік армирлеуші 

қабатпен алмастырылады.  

 1.9-суретте иілгіш құбырлардың қолдану ауқымына қысқаша шолуды қамтиды. 

(Сипатталған қолдану ауқымы тек көрнекі мысал ретінде келтірілгеніне назар аударыңыз) 

Үлкен диаметрлі иілгіш емес байланбаған құбырларды температура мен қысымның кең 

ауқымында қолдануға болады. Алайда, олар FCP-ге қарағанда әлдеқайда қымбат болады. 

1.2.3 Құрылымдық кодтар мен ерекшеліктер 

Американдық мұнай институты (API) иілгіш құбырлар үшін бірнеше көпшілік 

мойындаған өндірістік нормативтер жасады. Төмендегі стандарттар мен API практикалық 

нұсқаулықтарында функционалды анықтамалардан бастап орнатуға дейінгі иілгіш 

құбырлардың дизайны мен технологиясының барлық аспектілері қарастырылады. 

 API 17B - иілгіш құбырларға ұсынылатын практикалық нұсқаулық, ISO 13628-11 

[8,9] баламасы болып табылады;  
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 API 17J - байланбаған иілгіш құбырлар туралы, ISO 13628-2 [10] баламасы болып 

табылады;  

 API 17K - байланған иілгіш құбырлар туралы, ISO 13628-10 [11] баламасы болып 

табылады;  

 API 17L1 және L2 – иілгіш құбыржол желілерінің қосалқы элементтері бойынша 

[12,13]; 

 API 17TR1 техникалық есебі, «Жоғары температура жағдайларында пайдалану 

кезіндегі иілгіш құбырларды ішкі қысымнан қорғау үшін қаптама полимерлерін 

бағалауды жүргізу стандарты» материалдың қасиеттерін жеткіліксіз түсінгендіктен 

далалық жағдайларда істен шығуды болдырмау үшін ПВДФ сияқты ыстыққа 

төзімді төсем материалдарының негізгі параметрлерін анықтауға арналған [14]; 

 API 17TR2 техникалық есебі, «Иілгіш құбырлардағы PA11 полиамидтің қажуы» ең 

жиі қолданылатын иілгіш құбыр төсеу материалын гидролиздеу кезінде ескіру 

процесін түсінуді қамтамасыз етуге арналған. Сондай-ақ, ескі материалды 

қабылдау шарттары үшін стандарт ұсынылған [15]; 

 API RP 15S, оралған армирленген пластикалық құбырларды аттестаттау [5]. 

 1990 жылдардың аяғында иілгіш құбырлар бойынша халықаралық стандарттардың 

қол жетімділігін арттыру үшін API (API 17J, 17K және 17B)  құжаттары қайта рәсімделіп, 

ISO (ISO 13628-2, -10 және -11) құжаттары ретінде шығарылды. Алайда, ISO құжаттарына 

тұрақты комитеттер де, сапаны қамтамасыз ету бағдарламалары да қолдау көрсетпейді. 

 API RP 15S мыналарды қамтиды: (1) өнімнің құрылымы; (2) шикізатты таңдау; (3) 

квалификацилық талаптары және (4) сапаны бақылау талаптары, сонымен қатар құрлық 

бетінде қолданылатын FCP үшін регрессивті сынақтар, циклдік сынақтар, бірлескен 

сынақтар, газ сынақтары, иілу сынақтары және осьтік жүктеме сынақтарын қоса алғанда, 

өнімді сынаудың ауқымды бағдарламасын реттейді. 

 Иілгіш құбыр желілерін жобалау кезінде гидродинамикалық жүктемелерді 

анықтау, қышқыл ортада жұмыс істеу қабілетін бағалау, тұтастықты басқару және т. б. 

үшін қосымша стандарттар қажет: 

 DNV 

 NORSOK 

 ASME 

 NACE 

 API RP1111, DNV-OS-F101, ISO 13623 және BSI PD8010-1/2 қоса алғанда, 

құбыржол жүйелерін жобалаудың дәстүрлі стандарттарының ешқайсысында композиттік 

материалдар негізінде иілгіш құбыржол желілері бойынша нақты нұсқаулар жоқ. ASME 

B31-4/8 сияқты нормативтік құжаттарда армирленген термопластикалық құбыр желілеріне 

қойылатын талаптар жоқ, бірақ API RP 15S, API Spec 17J (ISO 13628-2) немесе API Spec 

17K (ISO 13628-10) сүйенеді. ASME B31-8 стандартында армирленген термореактивтік 

құбырлар үшін жұмыстық қысымы бойынша шектеу айқындалған, алайда түсіндірме 

бөлімінде армирленген термопластикалық құбырларға қатысты деректердің 

қолданылмайтындығы байқалады.  

 Композиттік материалдар негізіндегі байланбаған иілгіш құбыржолдың желілеріне 

келетін болсақ, сала бойынша API SPEC 17J  жиі қолданылады (немесе DNV-RP-F202 [16] 

балама ретінде). Алайда, SPEC 17J API-де бейметалл арматураны қолдану ескерілмеген. 

API SPEC 17J және 17К-ге қосымша, API RP 17B (ISO 13628-11) жаңа нұсқаулықтарына 

сілтемелер жасалады, бірақ олар тек су асты және теңіз жағдайында пайдалануға 

жарамды.  

 API RP 15S нұсқаулығы құрлықта жұмыс істейтін FCP үшін кеңінен қолданылады 

және материалдардың қасиеттерін, қысымның номиналды мәндерін, қауіпсіздік 

коэффициенттерін, пайдалану жағдайларының коэффициенттерін және минималды 
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жұмыс талаптарын анықтауға арналған нұсқаулардан тұрады. Нұсқаулықта сонымен қатар 

өндіріс, сынақ және сапаны бақылау, стандартты орнату әдістері туралы нұсқаулар бар.  

API RP 15S-де сипаттамаларды анықтау үшін ASTM-ден тексерілген сынақ әдістері 

қолданылады (мысалы, ASTM D1598 және D2992). API RP 15S нұсқаулығы тек жерүсті 

жұмыс жағдайлары үшін қолданылады. 

 Жекелеген өндірушілер композиттік құбыржолдар бойынша қолданыстағы 

стандарттардың шектеулілігін мойындайды және DNV-OS-C501 үйлесімінде DNV-RP-

A203 сипатталған тәсілді қолданады [17]. Бұл ретте жүктемелер және/немесе арнайы 

сынақтар туралы ақпарат алу үшін квалфикациялық әдістемесінде қолданылатын әртүрлі 

ISO немесе API стандарттарына жүгінуге болады. DNV GL қоғамы DNV GL RP-F119 

«Термопластикалық композиттік құбырлар» [4] деп аталатын жаңа ұсынылған 

практикалық нұсқаулықты әзірлеу үшін жалпы салалық жобаны ұйымдастырды. 

1.3 Иілгіш және қатты құбырларды салыстыру 

Соңғы жылдары теңіздегі мұнай-газ нысандарында иілгіш құбырларды пайдалану жиілеп 

кетті. Құбыржолдардың бұл түрі қарапайым және жылдам төсеу процедурасының, 

беріктіктің және қалпына келтіру мүмкіндігінің арқасында техникалық және 

экономикалық тұрғыдан тиімді шешім болып саналады. Жүзбе платформаларға арналған 

көптеген субөлгіш ұстындар иілгіш, ал норвег қайраңында жұмыс істейтін иілгіш 

субөлгіш ұстындардың негізгі бөліктері ретінде байланбаған иілгіш құбырлар 

қолданылады. 

1.3.1 Байланбаған иілгіш субөлгіш ұстын және болаттан жасалған қатты субөлгіш 

ұстын 

Иілгіш субөлгіш ұстындар бірқатар функциялар үшін қолданылады: мұнай мен газды, 

суды, газ көтергішті, газды айдауды, мұнайды немесе газды экспорттауды, сынақ 

жұмыстарын және т.б. үшін пайдаланылатын субөлгіш ұстындар. Субөлгіш ұстындар 

бұрғылау және ұңғымаларға қызмет көрсету үшін де қолданылады. Иілгіш субөлгіш 

ұстындардың артықшылығы - олардың иілгішлігі мен теңіз түбіне қарапайым төсеу 

мүмкіндігінің арқасында қарапайым, арзан және жылдам орнату болып табылады. Қатты 

болаттан жасалған субөлгіш ұстындарға қатысты иілгіш емес субөлгіш ұстындардың 

артықшылықтары төменде келтірілген:  

 Жылдам орнату 

 Қажуға төзімділік 

 Жылулық кедергі 

 Иілгіштік 

 Коррозияға төзімділік 

 Қызмет ету мерзімінің құны 

 Жаңа материалдар / құрылымдар 

 Аралас шешімдер 

 Алдын ала жобалау және жоспарлауға қатысу. 

 

 Байланбаған иілгіш құбырлардың кемшіліктері: 

 

 Үлкен қаржылық салымдар 

 Өндірудің жоғары өзіндік құны 

 Судағы салмағы 

 Терең суда жаншылуға төтеп беруі 

 Терең су жылу оқшаулауы 
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 Субөлгіш ұстындардың төрт түрін салыстыру (байланбаған субөлгіш ұстындар, 

гибридті субөлгіш ұстындар, болаттан жасалған қатты субөлгіш ұстындар (SCR) және 

титаннан жасалған қатты субөлгіш ұстындар) 1.2-кестеде келтірілген. 

 

1.3.2  Болаттан жасалған иілгіш қайта өткізу қосылыстары және қатты қайта өткізу 

қосылыстары 

Иілгіш қайта өткізу қосылыстары (жалғастырғыштар) су асты мұнай-газ кен орындарында 

кеңінен қолданылады, өйткені олар құрылымды бейімдеу және топтастыру орындарының 

орналасуын өзгерту үшін сенімді шешім болып табылады. Сонымен қатар, олар болаттан 

жасалған қатты қайта қосу қосылыстарына қарағанда келесі артықшылықтарға ие: 

 Теңіз ортасында пайдалану жағдайындағы иілгішлік; 

 Палубада қосымша орын қажет емес: барабандарда немесе айналмашақтарда 

орналасуы мүмкін; 

 Рұқсат етілген тұрғыландыру дәлдігі; 

 S-тәрізді құбыр иінімен қосылудың жеңілдігі; 

 Қайта пайдалану мүмкіндігі; 

 Қайраңда жұмыстар жүргізу кезінде метрологияда қажеттіліктің болмауы; 

 PLET (құбыржолдардың шеткі манифольдтары) және PLEM (құбыржолдарды 

түпкілікті жайластыру модульдері) қажеттілігінің болмауы. 

 

1.2-кесте Төрт типті субөлгіш ұстындарды салыстыру 

Субөлгіш ұстынның 

типі 

Пайдалану 

тереңдігі 

H2S/CO2 бар 

ортада 

пайдалану 

Қатысты құны 

Байланбаған иілгіш  

субөлгіш ұстын 

<1000 м Шектеу 100 

Гибридті субөлгіш ұстын >1000 м Шектеу 100-120 

Болаттан жасалған қатты 

субөлгіш ұстын 

Кез келген 

тереңдік 

Балқыту қажет 

болады 

50-75 күкірттің 

белсенді 

қосылыстарының 

болмауы 

90-130 күкірттілік 

Титаннан жасалған 

қатты субөлгіш ұстын 

>500 м Балқыту қажет 

болады 

70-80 

 

1.3-кесте Иілгіш және қатты қайта өткізу қосылыстарының құнын салыстыру 

Иілгіш қайта өткізу қосылысы Қатты қайта өткізу қосылысы 

Материал құны $275000 Материал құны $65000 

Дайындау және жерүсті тасымалдау  $100000 

Суда тасымалдау $15000 Су арқылы тасымалдау $75000 

Орнату, (15 сағ)  $110000 Орнату, (25 сағ)  $170000 

Барлығы $400000 Барлығы $410000 

 Жоғарыда аталған артықшылықтардан басқа, иілгіш қайта өткізу қосылыстары 

қаттыға қарағанда тиімдірек болуы мүмкін. 6 дюймдік иілгіш жалғастырғыш пен 6 

дюймдік қатты жалғастырғышты құндық салыстыру 1.3-кестеде келтірілген. Иілгіш 

жалғастырғышқа шеткі қосылыстар мен S-тәрізді құбыр иіні кіреді, ал қатты 

жалғастырғышқа жалатылған құбырлар сегменттері, 6 иін және шеткі қосқыштар кіреді. 
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1.3.3 Иілгіш композиттік құбыр және қатты құбыр 

Иілгіш композиттік құбырлар дәстүрлі қатты көміртекті болат құбырлармен 

салыстырғанда коррозияға төзімділігі, орнату жылдамдығы, орау мүмкіндігі және басқа да 

артықшылықтары арқасында мұнай мен газды құрлықта тасымалдауда кеңінен 

қолданылады. 

 1.4-кестеде құрылымы, төсеу және пайдалану тұрғысынан иілгіш композиттік 

құбырлар мен қатты болат құбырлар арасындағы негізгі айырмашылықтар келтірілген. 

Иілгіш композиттік құбырлар салыстырмалы түрде жеңіл құру жабдығының көмегімен 

барабандарда шығарылады, тасымалданады және орнатылады, бұл жобаны іске асыруды 

едәуір жеделдетуге және ерте кезеңде мұнайдан ақша ағынын қалыптастыруға әкеледі. 

Сонымен қатар, олар капиталды және операциялық шығындарды азайту арқылы 

меншіктің жалпы құнын төмендетуі мүмкін. 

 

1.4-кесте. Иілгіш композиттік құбырлар мен қатты көміртекті болат құбырлар арасындағы 

айырмашылық 

Жоба кезеңдері Иілгіш композиттік құбыр Көміртекті болат 

құбыр 

Құрылым Қолдану 

ауқымы 

Өлшемдік шектер:  8” дейін, 

қысым: 150 барға дейін, 

температура: 80° дейін 

Дәстүрлі құрылым 

шектеулері 

Коррозиялық 

төзімділік 

Өте жақсы Шектеулі, әсіресе H2S 

және MBK қатысты 

Химиялық 

үйлесімділік  

Кейбір химиялық және хош 

иісті қосылыстар құрамының 

деңгейіне қатысты шектеулер 

Жақсы  

Төсеу Орындалу 

уақыты  

Тез Әдетте ұзақ уақыт 

қажет 

Біліктілігі  Каталог өнімі, орнату үшін өте 

аз дайындық қажет 

Дәнекерлеу 

технологиясын 

аттестаттау 

Орнату  Жеңіл және тез Баяу және қиын 

Пайдалану  Бақылау  Тек сыртқы бақылау Тұрақты ішкі және 

сыртқы бақылауды 

қажет етеді 

Қырғышпен 

тазалаудың 

қолданылуы 

Шектеулі,  

алайда тазалау мүмкіндігі бар 

Жақсы  

Сыртқы 

тараптың 

зақымына 

төзімділік 

Шектеулі Жақсы  

Бірнеше рет 

пайдалану 

мүмкіндігі 

Өте жақсы Жоқ 

FCP құбырлары мен қатты болат құбырлар арасында таңдау жасау кезінде жетекші жоба 

инженерлері үшін олардың құны маңызды орын алады. FCP материалдары, орнату және 

пайдалану шығындары төменде шығындар шолуында қарастырылады. 
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1.3.3.1 Материалдарға арналған шығындар 

FCP-ге арналған материалдардың шығындары үлкен шашылымға ие және олар көбінесе 

қолдану ерекшеліктеріне байланысты болады. Шығындар көлемін анықтайтын негізгі 

факторлар олардың мөлшері мен қысымы болып табылады. FCP материалдарының құны 

жерүсті стандартты қолдану үшін 75-тен 225 АҚШ/м долларға дейін және теңіз 

жағдайында қолдану үшін 500 -ден 1500 АҚШ/м долларға дейін өзгеріп отырады. 

1.3.3.2  Орнату шығындары 

Құрлыққа төсеу құны (учаскені дайындау және құрылыс шығындарын қосқанда) үлкен 

диаметрлі қатты болат құбырлар үшін шамамен 600 АҚШ/м долларын және кіші 

диаметрлі қатты болат құбырлар үшін шамамен 360 долларды құрайды (<10 дюйм). 

Тәжірибе көрсеткендей, FCP төсеу құны қатты болат құбырларды төсеу құнының үштен 

бір бөлігіне ғана бағаланады, яғни шамамен 120 АҚШ/м доллары. FCP үшін құрылыс 

бригадасы азырақ талап етіледі, кішігірім жолақты дайындау және төсеу әлдеқайда 

жылдам жүргізілуі мүмкін. Теңіз жағдайында қолдану үшін төсеу құнын есептеу жеке 

жүргізілуі керек. Су астындағы құрылыс үшін таяз суда FCP төсеу жабдықтарымен 

уақытша жабдықталған стандартты кемелерді пайдалану экономикалық тұрғыдан тиімді 

болады. 

1.5-кесте. Қатты құбырлар мен иілгіш композиттік құбырлардың құнын салыстыру 

Шығындар Қатты құбыр Иілгіш композиттік 

құбыр 

Материал құны Материал  $500000 $1000000 

Дайындау 

және жабыны 

$200000 $100000 

Тасымалдау және орнату $3600000 $1200000 

Пайдалану $10000000 $5000000 

Жалпы иемдену құны $14300000 $7300000 

 

1.3.3.3 Пайдалану шығындары 

Пайдалану шығындарының көлемін анықтайтын шешуші фактор - коррозиядан қорғау 

әдістері (мысалы, автоматтандырылған тазарту мен ингибиторларды қолдану). 

Коррозиядан қажетті қорғаныс көлемі көбінесе жұмыс сұйықтығына (сулану, H2S, CO2, 

бактериялар) байланысты болады және іс жүзінде олармен байланысты шығындарды 

есептеу өте қиын. FCP бастапқыда коррозияға төзімді және муфтаның беткі қабаттарының 

сулануы үшін материалды мұқият таңдау қажет болса да, олардың пайдалану шығындары 

дәстүрлі қатты болат құбырлардың шығындарымен салыстырғанда әлдеқайда төмен. 

Консервативті есептеулерге сәйкес, FCP пайдалану шығындары қатты болат құбырларға 

тиісті шығындардың жартысын құрайды. 

1.3.3.4 Салыстыру мысалы 

Қышқыл ортада жұмыс істеу үшін 10 шақырымдық жағалаудағы қысым құбыры (6 дюйм) 

үшін иілгіш композиттік құбырлар мен қатты құбырлардың құнын салыстыру төрт аспект 

бойынша жүзеге асырылады: материалдардың құны, қаптау құны, орнату құны және 

пайдалану құны. 1.5-кестеде қатты құбырлар мен иілгіш композиттік құбырлардың құны 

көрсетілген. 

 Қатты құбырлар мен FCP құнын салыстыру көрсеткендей, FCP үшін материалдық 

шығындар жоғары болуы мүмкін, бірақ орнатудың жалпы құны 46,5% - ға және жалпы 

құны 49,0% - ға кем болса да, FCP құны әлдеқайда төмен. FCP үшін қымбат материалды 
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қолдану кезінде де, иілгіш композиттік құбыр қатаң болат құбырлармен салыстырғанда 

құны бойынша бәсекеге қабілетті болады. 

1.4 Бұзылу түрлері және жобалау критерийлері 

1.4.1  Байланбаған иілгіш құбыр 

1.4.1.1 Бұзылу түрлері 

Байланбаған иілгіш құбырларды белгілі бір қолдану кезінде бұзылудың немесе 

нашарлаудың мүмкін түрлерін мұқият білу маңызды рөл атқарады, сондықтан тиісті 

сәттерді жобалау кезеңінде оларды ескеруге болады. 

1.10-сурет. Иілгіш құбырлардың зақымдалуы мен бұзылулары [18] 

Қабаттың бөлінуіне, ағып кетуіне немесе сынуына байланысты иілгіш құбырдың 

зақымдануы құбырдың функционалдығын жоғалтуға және тасымалданатын сұйықтықтың 

жоғалуына немесе тығынның пайда болуына байланысты апаттарға әкеледі. Құбырдың 

функционалдығын жоғалтуы көбінесе зақымдану жағдайларының және/немесе уақыт 

әсерінен болатын сипаттамалардың жоғалуының, сондай-ақ қабат/компонент қабатының 

бұзылуының нәтижесі болып табылады. "MCS Kenny" компаниясы дайындаған "SureFlex" 

JIP-жобасы бойынша есептерде байланбаған иілгіш құбырлардың істен шығуы мен 

зақымдануы туралы репрезентативті жинақталған деректер ұсынылған. Иілгіш субөлгіш 

ұстындардың істен шығуы мен зақымдалуына байланысты жағдайлар жойылу түріне 

байланысты жіктеледі және 1.10-суретте графикалық түрде көрсетілген. Салыстыру үшін 

суретте 2010 жылы бүкіл әлемнен жиналған мәліметтер көрсетілген. Істен шығудың ең 

жиі туындайтын түрлері сыртқы қаптаманың зақымдануы (35%), сорғыш жүйесінің 

жұмысындағы іркіліс (12%), қосалқы құрылғылардың істен шығуы (8%) және каркастың 

бұзылуы (7%) болып табылады. Қосалқы құрылғылардың құрамына кіретін элементтерге 

жүзгіштік элементтері, иілуге қаттылық элементтері, июді шектегіштер, мұнарамен 

немесе палубамен жанасу құралдары, субөлгіш ұстынның табаны, байлайтын тростың 

негізі, орта тереңдікті күмбез және оның субөлгіш ұстынмен жанасу құралдары жатады. 

Байланбаған иілгіш құбырлардың құрылымын бастапқы жобалау үшін бұзылу түрлері: 
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 Келесілердің жаншылуы: 

 Каркас және/немесе армирленген қабаттың қысылуы: шамадан тыс созылу 

салдарынан => шешім: каркас қабатының қалыңдығын, қысымды армирленген 

қабатты немесе ішкі қысымды корпусты көбейтіңіз (тегіс арнаның жаншылуы). 

 Каркас және/немесе қысымды армирленген қабат: артық сыртқы қысымға 

байланысты => шешім: жүктемені азайту үшін конфигурацияны немесе орнату 

схемасын өзгертіңіз. 

 Қысыммен каркас және/немесе армирленген қабат: орнату кезіндегі жүктеме 

салдарынан немесе орнату кезіндегі жүктеме салдарынан сопақтану => шешім: 

жаншылуға кедергі келтіретін аралық қабатты қосыңыз (тегіс ұңғылы құбырлар). 

 Тегіс құбырлардағы ішкі қысым корпусы = > шешім: каркастың инерция 

аймағының моментін немесе қысым арматурасын көбейтіңіз. 

 Каркас: қысыммен көп қабатты корпустардағы қысымның жоғарылауына 

байланысты, содан кейінгі күрт декомпрессия. = > Шешім: жұмыс процедуралары 

арқылы қысымның жоғарылауы мен күрт декомпрессияның алдын алыңыз. 

 Құбыр: қысым қабығының сүйеуінің болмауына байланысты каркасты шеткі 

қосылыстан суырып алу = > шешім: шеткі қосылыстарды қысым қабығын және 

каркасты сүйеуді қамтамасыз ету үшін жобалау. 

 Каркас: қажуға байланысты = > шешім: каркастың дұрыс жасалғанына және қажу 

жүктемесіне жол берілмегеніне көз жеткізу. 

 Ажырау: 

 Шамадан тыс ішкі қысымға байланысты қысым арматурасын бұзу => шешім: 

құрылымды өзгерту (мысалы, бұралу бұрышын, сым пішінін және т.б. өзгерту). 

 Шамадан тыс ішкі қысымның әсерінен арматураның сынуы => сымның 

қалыңдығын көбейтіңіз немесе мүмкін болса, неғұрлым берік материалға 

мүмкіндік беріңіз. 

 Сондай-ақ, бұзылу түрлеріне созылу, сығылу, шамадан тыс иілу, бұралу, қажу, 

эрозия және коррозия жатады. Ықтимал жойылу механизмдері мен осы бұзылу түрлері 

бойынша құрылымдық шешімдер API RP 17B [8] 1.4- кестесінде келтірілген. 

1.4.1.2 Жобалау критерийлері 

Байланбаған иілгіш құбырларды жобалау критерийлері бұзылудың әр тиісті түріне және 

оның механизміне сәйкес келеді. Байланбаған иілгіш құбырлардың әр қабаты белгілі бір 

жобалау критерийлеріне сәйкес келеді. Жобалау критерийлерінің ішінде каркас қабаты 

үшін критикалық параметр сыртқы қысымға байланысты бойлық иілудің критикалық күші 

болып табылады, армирлеуші қабат үшін – кернеулерді қолдану, полимерлі қабаттар үшін 

– деформацияның таралуы болып табылады. 

 1.6-кестеде барлық жұмыс жағдайлары үшін API 17j нұсқаулығының 8-кестесінен 

бұзылу түрлері мен рұқсат етілген дизайн критерийлері көрсетілген [6] : 

 Қалыпты және төтенше жағдайларда пайдалану 

 Қалыпты жағдайлар ауытқыған кезде пайдалану 

 Орнату 

 Зауыттық қабылдау сынақтары (FAT) 

 FAT талаптары API 17 J нұсқаулығының FAT бөлімінде көрсетілген және 

мыналарды қамтиды: 

 Калибрлерді тексеру 

 Тығыздықты тексеру 

 Электр тізбегінің тұтастығы / кедергісі 
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 Құбыр сыртындағы кеңістік бойынша газды бұруды тексеру 

 Гидростатикалық қысым сынағының мақсаты - құбырдың қажетті деңгейден 

жоғары қысымға төтеп бере алатындығын немесе құбырдағы жасырын ақауларды анықтай 

алатындығын көрсету. Иілгіш сұйық шығаратын құбыржолдар мен су асты қайта жіберу 

қосылыстары үшін гидростатикалық сынақтар кезіндегі ең аз қысым есептік қысымнан 1,3 

есе артық болады. Пайдаланудың барлық басқа жағдайлары үшін, иілгіш субөлгіш 

ұстындар мен жоғарғы қайта өткізу қосылыстарын қоса алғанда, гидростатикалық 

сынақтар кезіндегі ең аз қысым есептік қысымнан 1,5 есе артық болады. 24 сағаттан кейін, 

егер қысым 4% - дан аспаса, құбыр гидравликалық сынақтан өтті деп саналады. 

 



38 
 

1.6-кесте. Бұзылудың түрлері және байланбаған иілгіш құбырларды жобалау критерийлері [8] 

Қабат  

 

Бастапқы 

контурлық 

құбырдың 

бұзылу 

түрі 

Жобалау 

өлшемшарттары 

 

Пайдалану шарттары Пайдаланбайтын шарттар 

Беріктік  

Тұрақты 

Бұзылу 

Уақытша 

Норма  Экстремалды  

Норма  

Экстремалды Орнату Сынақ  

Ішкі каркас Жаншылу  Жүктеме 0,85 

Ішкі 

төсемнің 

оқпанының 

тегіс арнасы 

Жаншылу Жүктеме Әрбір полимерлі материал үшін статикалық және динамикалық қолдану жағдайында, 

жаншылу кезінде рұқсат етілген пайдалану өндірушінің сипаттамаларына сәйкес келуі 

керек, ол осы жүктеме кезінде материалдың жобалық талаптарға сәйкестігін құжаттауы 

керек. 

Қысымды 

ішкі 

қаптама 

 

Ажырау  Жұқару Тірек конструкциялық қабаттағы саңылаулардың деформациялануына байланысты қызмет 

ету мерзімі ішінде қабырға қалыңдығының ең төменгі есептік мәннен төмен барынша 

рұқсат етілген азаюы жүктемелердің барлық үйлесімдері кезінде 30%-ды құрауы тиіс. 

Деформация  Әрбір полимерлі материал үшін статикалық және динамикалық қолдану жағдайларында 

иілу кезіндегі рұқсат етілген деформация өндірушінің сипаттамаларына сәйкес келуі керек, 

ол материалдың осы деформация кезінде жобалық талаптарға сәйкес келетіндігін 

құжаттауы керек. 

Номиналды мөлшерде иілу кезіндегі максималды рұқсат етілген деформация полиэтилен 

(ПЭ) және полиамид (ПА) үшін 7,7%, статикалық қолдану жағдайларында 

поливинилиденфторид (ПВДФ) үшін 7,0%, динамикалық жағдайларда пайдалану үшін 

ПВДФ үшін 3,5% құрауы тиіс. 

Қысымды 

армирленген 

қабаттар 

Іліністі 

жоғалту, 

бұзылу 

Кернеу 0,67 0,85 0,85 0,67 0,91 0,85 0,97 

Жаншылу Жүктеме 0,85 
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Созылуға 

қарсы 

армирлеу 

Бұзылуы  Кернеу 0,67 0,85 0,85 0,67 0,91 0,85 0,97 

Дөңестену Жүктеме 0,85 

Сымның 

ретсіз күйі 

Жылжу Әрбір армирленген қабат арасындағы созылуға қарсы және оған жапсарлас қабаттар 

арасындағы жиынтық радиалды саңылау сым қалыңдығының жартысынан аспауы тиіс. 

Жаншылуға 

кедергі 

келтіретін 

қаптама 

Ажырау Деформация  Әрбір полимерлі материал үшін статикалық және динамикалық қолдану жағдайларында 

иілу кезіндегі рұқсат етілген деформация өндірушінің сипаттамаларына сәйкес келуі 

керек, ол материалдың осы деформация кезінде жобалық талаптарға сәйкес келетіндігін 

құжаттауы керек. 

Дөңестенуге 

жол бермейтін 

таспа 

Сымның 

жылжуы 

Кернеу 

немесе 

деформация  

0,67 0,67 0,85 0,85 0,85 0,85 0,91 

Сыртқы корпус Ажырау Деформация  Әрбір полимерлі материал үшін статикалық және динамикалық қолдану жағдайларында 

иілу кезіндегі рұқсат етілген деформация өндірушінің сипаттамаларына сәйкес келуі 

керек, ол материалдың осы деформация кезінде жобалық талаптарға сәйкес келетіндігін 

құжаттауы керек.  

Иілу кезіндегі максималды рұқсат етілген деформация: ПЭ және ПА үшін 7,7%. 
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1.4.2 Композиттік иілгіш құбыр  

1.4.2.1 Бұзылу түрлері  

Композиттік иілгіш құбырлардың бұзылуы туралы мәліметтер бойынша істен 

шығулардың келесі себептері анықталды:  

 Құрастыру кезіндегі зақым; 

 Біріктірілген болат қосылыстардың коррозиясы; 

 Құбырды бұзу; 

 Бөгде зақымданулар (бөгде объектілермен)  

 Клапандардың немесе фитингтердің механикалық зақымдануы. 

 FCP құбырларының бұзылуының ең көп таралған түрлері және олармен 

байланысты ақаулар механизмдері 1.7 [13] Кестеде келтірілген. 

 FCP құбыржолын құрастыру процесінде иілу орын алуы мүмкін, оны болдырмау 

үшін құрылыс кезінде абайлап тарқатып алу талап етіледі. FCP қолданыстағы жұмыс 

істейтін болат құбыр арқылы төсем ретінде орнатылған кезде, болат құбырға кіре берісте 

және одан шыққан кезде катушкадан құбырды ұстап тұру өте маңызды. Жұмыс болат 

құбыры тығыздалған және бекітілген топырақ сияқты әрекет етеді. Алайда, композиттік 

құбырдың шығатын жерінде топырақтың қайта шөгуі орын алады, бұл жұмыс құбырының 

кіру/шығу аймағында бұзылуға әкелуі мүмкін. 

1.4.2.2 Жобалау критерийлері 

API 15S кез-келген жұмыс жағдайлары үшін иілгіш композиттік құбыр жүйелерін 

жобалау критерийлерін анықтайды, құрастыру және қызмет ету мерзімі ішінде ең ауыр 

болжамды жағдайларға жауап береді. Стандартты жергілікті жүктемелерге қысым, осьтік 

жүктемелер, иілу жүктемелері, бұралу және вакуум кіреді (байланбаған FCP үшін). 

Жергілікті жүктемелер мынадай жалпы жүктемелерге сүйене отырып, жүйенің жалпы 

талдауы бойынша айқындалады:   

 Сығушы жүктемелер 

 Функционалдық жүктемелер 

 Қоршаған орта әсерінен болатын жүктеме 

 Кездейсоқ жүктемелер (апат кезінде) 

Есептелген қысым 

Әр түрлі композиттік иілгіш құбырлар үшін құбырдың түріне және диаметріне 

байланысты есептелген қысымның әртүрлі мәндері бар. Кейбір жағдайларда өндірушілер 

белгілі бір мөлшердегі немесе есептелген қысымдағы арнайы құбырларды шығара алады, 

олар әрқашан олардың стандартты баспа материалдарында көрсетіле бермейді.  

 Байланатын заттарды қоса алғанда, құрылымды құрайтын қабат берілген пайдалану 

жағдайларында құбырдың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өзінің тұтастығын сақтауы 

керек. Өндіруші қабаттың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жүктемелерге төтеп беру 

қабілетін, сондай-ақ температура сипаттамаларын, тиісті сұйықтықпен үйлесімділігін 

және барлық қолданылатын материалдардың қажу сипаттамаларын растайтын сынақ 

деректерін ұсынуы керек. Құбыр денесінің есептік қысымы тұрақты қысым және 

аттестациялық сынақтардың температурасы кезінде үзілуге ұзақ регрессивті сынақтар 

арқылы тексерілуі тиіс. 
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1.7 Кесте FCP бұзылу түрлері және істен шығу механизмдері 

Бұзылу түрлері Істен шығу механизмі 

Жарылу  Талшықты қабаттың бұзылуы  

Матрицаның жарылуы 

Қабаттасу нәтижесінде матрицаның бұзылуы  

Матрицаның жарылуы, талшықтың бөлінуі және бұзылуы 

нәтижесінде қабаттың бұзылуы 

Полимердің бұзылуы 

Қабатты агрегаттың бұзылуы 

Қабатты агрегаттың аққыштығы 

Қабаттардың дөңестенуі 

Кернеу әсерінен жарылу 

Шаршау 

Жойылу  Талшықты қабаттың бұзылуы  

Матрицаның жарылуы 

Матрицадағы жарықшақтың ұлғаюы 

Ілінісудің бұзылуы және қабаттасуы 

Аққыштық, жарылу / бұзылу 

Дөңестену  

Жол берілмейтін шама 

Ығысуы 

Қабатты бітеуіштің бұзылуы 

Қабатты бітеуіштің аққыштығы 

Қабаттардың дөңестенуі 

Кернеу әсерінен жарылу 

Шаршау және жойылу  

Соғылу  

Қажу 

Жану   

Жарылғыш декомпрессия 

Химиялық ыдырау 

Электрохимиялық коррозия 

Дөңестену Қабаттардың дөңестенуі 

Жол берілмейтін үлкен жылжу 

Соғылу  Материалдардың қалыңдығын төмендететін, кернеу 

концентрациясын тудыратын және жанама түрде беріктігін 

төмендететін тесулер, сызаттар және нүктелік жүктемелер 

Шамадан тыс 

деформациялану, 

сопақтану, 

шамадан тыс 

жылжу 

Осьтік ұзарту, бұралу, сопақтану кезінде үлкен ығысуға жол 

берілмейді 

Тозу  Тозу салдарынан материалдың қалыңдығының азаюы 

FCP материалдары мен құбырдың ішіндегі немесе сыртындағы 

сұйықтықтар арасындағы ықтимал химиялық реакциялар 

салдарынан химиялық ыдырау/электрохимиялық коррозия  
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 Жарылу ретінде FCP бұзылуының осы түрін ескере отырып, жобалау кезінде қысқа 

мерзімді жарылу күшін негізге алу керек. Өндіруші қауіпсіздік коэффициентін ескере 

отырып, қысқа мерзімді жарылу беріктігін гидравликалық сынау арқылы номиналды 

есептелген қысымды (NPR) анықтауы керек. API 17J - ге сәйкес жасалған металмен 

армирленген термопластикалық құбырлар үшін минималды қауіпсіздік коэффициенті 2,5 

болуы мүмкін. Жарылу қысымы есептік коэффициенттерге бөлінген ең жоғары есептік 

қысымнан (MPR) жоғары немесе тең болуы тиіс. 

Ең жоғары рұқсат етілген жұмыс қысымы 

Ең жоғары рұқсат етілген жұмыс қысымы (MOP) келесі формула бойынша анықталады: 

(1.1) 

мұнда MPR – құбыржолдың ең жоғары есептік температурасы мен қызмет ету мерзімі 

кемінде 20 жыл болғанда анықталған ең жоғары есептік қысым. Fсұйықтық – сұйықтық 

құбырдың материалына тасымалданатын сұйықтықтың әсерін ескеретін жұмыс 

сұйықтығының коэффициенті, сұйықтық есептелген қызмет мерзімі ішінде құбырдың 

максималды жұмыс қысымына төтеп беру қабілетін төмендетпейтініне көз жеткізу үшін. 

Сұйықтықтар үшін пайдалану шарттарының осы коэффициентін қолдану жөніндегі 

ұсынымдар мынадай: 

a) Газ үшін: Fсұйықтық 0,67 және одан төмен; 

b) Көмірсутекті сұйықтық немесе көп фазалы қосылыстар үшін: Fсұйықтық 0,80 және 

одан төмен; 

c) Су үшін: Fсұйықтық 1,0 одан төмен. 

 Fцикл. – статикалық немесе толық циклдік деп қарастыруға болмайтын пайдалану 

жағдайларын ескеретін циклдік қысым кезіндегі пайдалану жағдайларының 

коэффициенті. Кез келген қысымды қолдану циклдік қысымның тербелісінің кейбір 

күтілетін деңгейіне ие. Бұл сорғыны қосу/өшіру циклдері, тербелмелі станоктың 

жоғарғы/төменгі соққысы, поршеньді тікелей ығысу сорғыларының жоғары жиілікті 

қысым пульсациясы немесе белгілі қысым ауытқуларымен басқа жұмыстар болуы мүмкін. 

Егер цикл саны 7000-нан аз болса немесе ΔP / NPR (ΔҚысым/Номиналды есептік қысым) 

6% -дан аз болса, жұмыс жағдайы статикалық болып саналады. 

 Максималды жұмыс қысымын анықтау процедурасы 1.11-суретте көрсетілген, онда 

бірнеше ұзақ мерзімді қысым сынақтарының деректері логарифмдік график түрінде 

ұсынылған. Fsn – жұмыс сұйықтығының коэффициенті мен циклдік қысым коэффициентін 

қамтитын жұмыс жағдайларының коэффициенті. Пайдалану шарттары - циклдік 

коэффициент, химиялық қажу коэффициенті, орнату коэффициенті, таңдалған сенімділік 

дәрежесі және т. б.  

 Максималды есептік қысым металл емес армирленген құбырлар үшін 

статистикалық есептеулер арқылы есептеледі және максималды есептік қысым мен 

максималды жұмыс қысымын анықтау үшін есептелген коэффициентті (Fd) және Fsn 

қамтиды. Есептеу коэффициенті - бұл құбырдың нақты мүмкіндіктерінен асып кетпейтін 

материал, орнату немесе пайдалану параметрлері бойынша шамалы ауытқуларды ескере 

отырып, жұмыс жағдайларының коэффициенті. Бейметалл армирленген құбырлар үшін Fd 

есептік коэффициенті квалфикациялық температурасы кезінде ең жоғары есептік 

қысымды айқындау үшін қызмет етудің есептік мерзімінің төменгі сенімгерлік шегіне 

(LCL) қолданылады. Металл емес армирленген құбырлар үшін максималды есептелген 

қысым келесідей есептеледі:  
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       (1.2) 

 
1.11-сурет LCL (төменгі сенімділік шегі), MPR (максималды есептелген қысым) және 

MOP (максималды жұмыс қысымы) [13] 

 

мұнда Fd = 0,67 API 15S ұсыныстарына сәйкес келесі жағдайларда: 

 максималды есептелген температура квалфикациялық температурасына тең немесе 

одан аз; 

 жұмыс сұйықтығы - су; 

 статикалық жүктеме;  

 өндірушінің ұсыныстары мен талаптарына толықтай сәйкес орнату. 

 Қисық LCL 97,5% ықтималдылықпен жұмыс істеуінің регрессия сызығына 

байланысты құбырдағы нақты орташа қысым қисықтан жоғары түсетін етіп жасалған. 

Қисық LPL 97,5% ықтималдылықпен жеке сыналатын үлгінің қысымы берілген қисықтан 

жоғары түсетін етіп жасалған. LCL үлгілер жиынтығы  Стьюденттің t-үлестірімін қолдана 

отырып есептеледі.  

Болат армирленген құбыр үшін максималды есептелген қысым келесідей есептеледі: 

(1.3) 

мұнда Pүзілу мин – көлденең қиманың ең аз ауданы және армирлеудің ең аз механикалық 

қасиеттері кезінде үзілу кезіндегі есептік ең аз қысым. Максималды есептеу коэффициенті 

Fd = 0,5 болат армирленген құбырлар үшін келесі жағдайларда қолданылады [5]: 

 жұмыс сұйықтығы - су; 

 статикалық жүктеме;  

 өндірушінің ұсыныстары мен талаптарына толықтай сәйкес орнату. 

Ұзақ уақыттық жүктемелер 

Осьтік жүктемелерді қоса алғанда, ұзақ уақыттық жүктемелер бақылау кезеңі ішінде 

айқындалады және қызметтің немесе оның бір бөлігінің толық есептік мерзіміне сәйкес 

келеді. Ұзақ циклдік жүктемелер орташа жүктемелер мен амплитуда арқылы көрсетілген 

жүктемелердің реттілігі ретінде көрсетілген. Жүктеме әрекеті нәтижелерінің барлық 
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ауытқулары, мысалы, барлық есептік қызмет ету мерзімі ішінде пайда болатын кернеу 

немесе деформация ауытқулары, шаршау жүктемесі әрекетінің нәтижелерін алу үшін 

кернеулер немесе деформациялар диапазондарының ұзақ мерзімді таралуын айқындау 

кезінде ескеру қажет.  

1.5 Шектік күйлерді есептеу 

Сенімділігін қамтамасыз ету әдістерін пайдалана отырып, шектік күйлер бойынша 

есептеулер (LSD), соның арқасында белгісіздіктерді дәйекті өңдеу жүзеге асырылады. 

Жүктеме және кедергі коэффициенттері бойынша жобалау әдісі (LRFD) DNV-OS-F101-де 

осы құрылымдық шектеулер үшін жобалау негізі ретінде ұсынылды. Бұл әдіс нақты 

қауіпсіздік коэффициенттері қолданылатын тәсілге жобалау белгісіздігін қамтиды. Бұл 

белгісіздіктер ішінара жүктемелер немесе материалдық коэффициенттер ретінде 

топтастырылған. Қауіпсіздіктің нақты коэффициенттері нормативтік жүктемелермен және 

қарсылық әрекетінің нәтижелерімен байланысты. Шектік күйді есептеу әдісі тәсілінің 

негізі әр функционалды талапқа сәйкес келетін әр түрлі бұзылуларды тану және 

бұзылудың әр түрін нақты шектік күймен байланыстыру болып табылады, оның сыртында 

құбыржол бұдан былай функционалды талаптарға жауап бермейді. Әрбір шекті жағдай 

бұзылу түрімен және болжамды салдармен байланысты. Иілгіш құбырлар үшін шектік 

күйдегі есептеулерді қолдану қатты құбырларға қарағанда қиынырақ, өйткені бұзылу 

түрлерінің көптігіне байланысты. Тиісті шектік күйлерді таңдау керек. 

1.5.1 Шектік күйлер 

Құбырлардың шектік күйлерін есептеу - бұл құбырдың үздіксіз қауіпсіз жұмысын 

шектейтін шектік күй, күй тұжырымдамасына негізделген ұтымды жобалау әдісі. 

Құбырдың жүктемеге реакциясы қолайсыз болған кезде шектік күй асып кетті деп 

саналады. Әрбір шектік күй құбыржолда екі күйдің болуын білдіреді: қауіпсіз күй және 

істен шығу күйі. Төмендегі төрт шектік күй құбыржолды жобалау кезінде тексеріледі [2]: 

1. Негізгі шектік күй (ULS): адам өміріне немесе қоршаған ортаға қауіп төндіретін 

құрылымның немесе компоненттің толық жарылуы немесе бұзылуы негізгі шектік 

күй ретінде жіктеледі. Шектік күйден асқан кезде иілгіш құбыр құрылымдық 

тұтастығын жоғалтуы мүмкін. 

2. Қалыпты пайдалануға жарамдылығы бойынша шектік күй (SLS): бұл жағдай 

адамға немесе қоршаған ортаға қауіп төндірмейтін жойылу түрлерімен 

байланысты. Бұл жағдай апатты істен шығумен байланысты емес, бірақ 

құбыржолдың пайдалану мүмкіндіктерін немесе практикалық пайдасын азайтады. 

Егер шектік күйі жол берілмейтіндей болса, құбыржол желісі функционалдық 

талаптарға сәйкес келмейді және мысалы, жергілікті сопақтанудың өзгеруі 

салдарынан құбыржол желісі бойынша қозғалатын қырғыштар үшін ағынның 

ішінара бұғатталуы немесе кедергілер туындайды. 

3. Қажудың шектік күйі (FLS): бұл, циклдік жүктеменің жинақталған салдарын ескере 

отырған ULS күйі. 

4. Төтенше шекті жағдай (ALS): бұл күй, егер ол асып кетсе, кездейсоқ жүктемеден 

туындаған құрылымдық тұтастықтың жоғалуын білдіреді.  

1.5.2 Сенімділікті бағалау әдістері 

Шектік күйді есептеу әдісінің негізгі тәсілі - әр функционалды талапқа сәйкес келетін әр 

түрлі бұзылуларды тану және бұзылудың әр түрін белгілі бір шектік күйге байланыстыру, 

одан тыс құрылым енді функционалды талапты қанағаттандырмайды. 

 Құрылымды талдау бұзылудың әр түрін сәтсіздіктің барлық мүмкін 

механизмдеріне байланыстыруды қамтиды. LRFD -нің негізгі қағидасы нормативтік 
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есептеу жүктемелерінің (Ld) кез-келген бұзылу түрлері үшін есептік кедергі (Rd) 

әрекетінің нәтижесінен аспайтындығын тексеру болып табылады: 

        (1.4) 

мұндағы Ld есептеу жүктемесі және Rd  есептеу кедергісі келесідей келтірілген: 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

мұнда gL – жүктеме әрекеті нәтижесінің коэффициенті, ал gr – сенімділіктің мақсатты 

деңгейін қамтамасыз ету үшін тәуекел мен сенімділік әдістерін қолдана отырып 

анықталатын қарсылыққа байланысты қауіпсіздік коэффициенті. 

 Есептеу формулалары қауіпсіздіктің жекеше коэффициенті әдісінің форматында 

жасалады, мұнда қауіпсіздіктің жекеше коэффициенттері (жүктеме коэффициенттері және 

кедергі коэффициенттері) жүктеме әсерінің нәтижелеріне (жүктеменің сипаттамалық 

мәндері) және есептеу формулаларындағы кедергі айнымалыларына (кедергінің 

сипаттамалық мәндері) қолданылады, осылайша негізгі айнымалылардың олардың 

сипаттамалық мәндерінен ықтимал қолайсыз ауытқуларын ескере отырып жасалады. 1.12-

суретте шектік күйлерді есептеу кезінде нормативтік жүктемелер мен қарсылықтардың 

нақты коэффициенттерінің өзара байланысы көрсетілген. Мысалы, нормативтік жүктеме 

мен кедергі sh қолданылатын кернеуінен және статистикалық таратумен берілген sy 

құбыржолының кірістілік шегінен туындаған кернеулер болуы мүмкін. Кірістілік шегі 

үшін ықтималдылықтың таралу тығыздығы функциясы құбыр зауытының сертификаттау 

хаттамаларында өлшенген сынақ мәндерін статистикалық талдау арқылы жүзеге 

асырылады. Қабырғаның қалыңдығы мен диаметрінің орташа мәні мен өзгерістері 

құбырларды жеткізу ведомостарында көрсетілген. Егер жүктеме кедергіден асып кетсе, 

жүйе істен шығады.  

 Қауіпсіздік сыныптары бұзылу түрі негізгі шектік күйге байланысты болған кезде 

сәтсіздікке ұшырайды. FCP желісінің әртүрлі бөліктері үшін әртүрлі қауіпсіздік 

сыныптары анықталады (төмен, орташа және жоғары). Пайдалану сыныптары 

пайдаланудың үзілу жиілігіне немесе пайдалануға жарамдылығы бойынша шектік күйге 

байланысты бұзылу түрлерінен туындаған шектеулерге негізделген. Оператор 

конструкцияға арналған пайдалану сыныбын көрсетуі тиіс.  

 

 
1.12-сурет. Шектік күйлерді есептеу кезіндегі нақты коэффициенттер 
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 Жобалық сенімділікті есептеу (SRA) FCP желісінің нақты қауіпсіздік 

коэффициенттерін анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Процедура және 

сертификатталған әдіс 4-тарауда егжей-тегжейлі сипатталған. 
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2 
Материалдар және тозу 

2.1 Кіріспе 

Иілгіш құбырлар иілу кернеулерін едәуір арттырмай-ақ үлкен иілуге мүмкіндік береді, 

өйткені олар қабатты композиттік материалдар болып табылады. Орнату және пайдалану 

кезінде материалдарда әртүрлі қасиеттермен өзара әрекеттесетін иілгіш құбырлардың 

күрделі құрылымдық конфигурациясына байланысты көптеген бұзылу түрлері болуы 

мүмкін. Бұл бұзылулардың көптеген түрлері материалдың қасиеттерімен байланысты 

және жобалық талдау мен құрылым критерийлерінің орындалуын тексеру кезінде негізгі 

параметрлер болып табылады [1]. 

 Жобалық жағдайларда мақсаты бойынша иілгіш құбырлардың тұтастығы мен 

жарамдылығын қамтамасыз ету үшін есептеу температурасы кезінде жұмыс ортасындағы 

қаптама (полимер) материалдарына химиялық компоненттердің әсерін қоршаған ортаның 

әсерінен полимердің ескіруін немесе тозуын болжау үшін сынақтар мен тәжірибені ескере 

отырып бағалау керек. Кем дегенде, полимерлердің ескіруін бағалау кезінде судың 

температурасын, сулануын және рН ескеру қажет. Қоспа рецептурасы компоненттерінің 

депластизациясына, жоғалуына және/немесе тозуына, сұйықтықтың сіңуіне және құбыр 

өлшемдерінің өзгеруіне ерекше назар аудару қажет. 

 Бұл тарауда иілгіш құбырлардың әртүрлі қабаттарының материалдары 

(байланбаған иілгіш құбырлар мен иілгіш композиттік құбырларды қоса алғанда), 

олардың функциялары мен құрылымы сипатталған. Материалдың ескіру мәселелері де 

қарастырылады. 

2.1.1 Байланбаған иілгіш құбырлар 

Байланбаған иілгіш құбырлар су астындағы мұнай және газ өндіру жүйесінің маңызды 

бөлігі болып табылады және көптеген температура мен қысым ауқымдарында 

қолданылады, мысалы, пайдалану қадаушалары, су немесе газ айдау, бұрғылау, 

өнеркәсіптік құбырлар және бөгеттер. Талаптың нақты қолданылуына байланысты, оның 

ішінде өлшемдер, беріктік, иілгішлік, химиялық үйлесімділік, рұқсат етілген температура 

аралығы және басқа да қасиеттер кең ауқымда өзгеруі мүмкін. Құбырдың көлденең 

қимасының конфигурациясы материалдың әртүрлі қабаттарын қолдана отырып, жүктеме 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. 2.1-суретте болат пен полимерден жасалған 

материалдың алты қабатынан тұратын байланбаған иілгіш құбырдың стандартты 

көлденең қимасы көрсетілген[2]. Қабаттардың саны мен құрылымы көбінесе құбырдың 

диаметрі мен номиналды қысымына байланысты; жоғары қысымды қолдану үшін 

байланбаған үлкен диаметрлі иілгіш құбырлар көлденең қимада 20 қабатқа дейін болуы 

мүмкін. Әр қабат белгілі бір функцияны орындайды және басқа қабаттармен өзара 

әрекеттеседі [3]. Иілгіш құбырдың осы құрылымы үшін қолданылатын материалдардың 

үйлесімі нақты қолдануға байланысты болады. Төменде материалдардың сипаттамасы 

және әдеттегі байланбаған иілгіш құбырдың әртүрлі қабаттарының функциялары берілген: 

 Каркас 
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Каркас – бұл құбырдың ішкі қабаты және тасымалданатын бұрғылау сұйықтығымен 

тікелей байланыста болатын жалғыз металл компонент. Каркас тот баспайтын болаттан 

жасалған қиықтардан оқшаулағышта үздіксіз әдісі арқылы жасалады. Әдетте, AISI 304, 

316 немесе A 316L маркалы тот баспайтын болат коррозияға төзімділік пен дәнекерлеуге 

қойылатын талаптарға байланысты тасымалданатын сұйықтықтардың химиялық 

компоненттерімен үйлесімділік үшін қолданылады. Кейде жоғары коррозияға төзімділік 

қажет болған жағдайда дуплексті болат қолданылады (UNS 31803). 

 Қаптамалау 

Қаптамалау бұл ұңғыма сұйықтығына әсер ететін тығыздағыш қабат және каркастың 

үстіне қолданылатын экструдталған термопластика қабаты. Қаптамалау иілгіш құбырдың 

жоғарғы жұмыс температурасын шектейді. Қаптау материалы жобалау жағдайларына 

байланысты; келесі үш жалпы материалдар класы қолданылады: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Тот баспайтын болаттан жасалған каркас 

2) Полимерлі сұйықтық тосқауыл 

3) Көміртекті болаттан жасалған қысқыш сауыт  

4) Тозуға қарсы таспалар 

5) Көміртекті болаттан жасалған созылуға қарсы сауыт  

6) Полимерлі сыртқы қабық 

 

2.1-сурет.  Байланбаған иілгіш құбырлардың стандартты көлденең қимасы. 

 Тығыздығы жоғары полиэтилен (ТЖПЭ) және тігілген полиэтилен (ПЭ-Т) 

 Полиамид (нейлон) (Rilsan PA11 немесе PA12) 

 Поливинилиденфторид (ПВДФ) 

 Есептелген температура қаптамалау үшін материалды таңдаудың негізгі өлшемі 

болып табылады.  2.2-суретте көрсетілгендей, ТЖПЭ өте жақсы химиялық төзімділікке ие 

және 30°C-тан 60°C-қа дейінгі температурада жақсы механикалық қасиеттерін сақтайды. 

Сонымен, ТЖПЭ-ні егер ұңғымадағы сұйықтықта көмірсутектер болса тек төменгі 

температурада, әдетте 30°C-тан төмен температурада қолдануға болады. Көлденең қусыру 

жоғары температура қасиеттерін жақсартады және көмірсутектердің сіңуін азайтады. 

Осылайша, ПЭ-Т ТЖПЭ-ге қарағанда әлдеқайда жоғары температурада, яғни 30°C-тан 

85°C-қа дейін қолдануға болады. 

 Полиамидті (PA11 немесе PA12) әлдеқайда жоғарғы температурада, 30°C-тан 75°C-

қа дейін қолдануға болады, бірақ ол ылғалға өте сезімтал. Ұңғымалық сұйықтықта жоғары 

сулану жағдайында полиамид жоғары температурада гидролизге ұшырайды. РА11 және 

РА12 гидролизінің негізгі механизмі – бұл молекулалық салмақты төмендететін және 

сынғыштықты тудыратын тізбекті кесу болып табылады. 

 ПВДФ 0 °С-тан 120-130 °С-қа дейінгі жоғары температурада пайдаланылуы 

мүмкін. Алайда, өңдеу қасиеттерін жақсарту (экструзия) және көпіршіктер сияқты 

ақаулардың пайда болу ықтималдығын азайту үшін әдетте ПВДФ-ке 20% пластификатор 

қосылады. Пластификатор гидрокөміртектермен байланысқа түскен кезде кезде ПВДФ-
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тен шығарылады, бұл материалдың тұрақты шөгуіне әкеп соғады, ал ол өз кезегінде 

иілгіш құбырлардың бұзылуының бірнеше түріне әкеледі. Мысалы, қабаттар арасындағы 

тығыздалған саңылауларға байланысты соңғы тығыздау және каркастың декомпрессиясы 

кезінде қаптама шығып кетуі немесе үзілуі мүмкін. 

 Жоғарыда аталған полимер материалдары бар қарапайым байланбаған иілгіш 

құбырлар ішкі температурасы 130°C-қа дейінгі сұйықтықтарды тасымалдауға жарамды, 

алайда үлкен тереңдіктегі су астындағы мұнай/газ өндірісі үшін ішкі температурасы 200 

°C-қа дейінгі жоғары температуралы иілгіш құбырлар қажет болады. Жоғары 

температуралы иілгіш құбырлар үшін ішкі қысымды полимерлі қабықты бағалау 

стандарты қолданылады. 

 

2.2-сурет. Қаптау материалдарының стандартты температуралық ауқымы. 

17ТР1 API [4] техникалық есебі жоғарғы температуралы иілгіш құбырлардың жақында 

жасалған полимерлі қабаттарының бағалау критерийлері мен жұмыс сипаттамаларын 

анықтайды. API 17J [5] спецификациясындағы материалдың тиісті сипаттамалары 

келесідей жіктеледі: 

 Механикалық сипаттамалары 

 Физикалық / жылу 

 Өткізгіштік сипаттамалары 

 Үйлесімділік және ескіру 

Полимерлі материалдарды сынау процедураларының кодтары 2.1-кестеде келтірілген. 

Потенциалды полимерлердің құны, қолжетімділігі және әлеуеті олардың қолдануға 

жарамдылығын анықтауда да маңызды болып табылады. 
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2.1-кесте.  Полимерлі материалдарды сынау әдістемесі.   

 

Сипаттама Сынақтар Сынақ рәсімінің коды 

Механикалық/ 

физикалық 

қасиеттері 

Температура мен қысымға байланысты 

сырғуға төзімділік 

ASTM D2990 

Ағымдық шегі/салыстырмалы ұзаруы ASTM D638 

Беріктік шегі/салыстырмалы ұзаруы ASTM D638 

Кернеуді жою қасиеттері ASTM E328 

Серпімділік модулі ASTM D638 

Қаттылық ASTM D2240 

Сығылуға беріктілік ASTM D695 

Соққыға беріктік ASTM D256 

Қажалуға төзімділік ASTM D4060 

Тығыздығы ASTM D792 

Қажу ASTM D671 

Кесуге сезімталдық ASTM D256 

Жылу қасиеттері Жылу өткізгіштік коэффициенті ASTM C177 

Жылу кеңею коэффициенті ASTM E831 

Жылу деформациясының температурасы ASTM D648 

Жұмсару температурасы ASTM D1525 

Жылу сыйымдылығы ASTM Е1269 

Сынғыштық температурасы ASTM D746 

2.1-кесте Жалғасы   

 Сипаттама Сынақтар Сынақ рәсімінің коды 

Өткізгіштік 

сипаттамалары 

Сұйықтың өтімділігі API 17J, 6.2.3.1 бөлім  

Көпіршіктің пайда болуына төзімділік API 17J, 6.2.3.2 бөлім  

Үйлесімділік 

және ескіру 

Сұйықтықтардың үйлесімділігі API 17J, 6.2.3.3 бөлім  

Ескіру сынақтары API 17J, 6.2.3.4 бөлім  

Қоршаған орта әсерінен шытынау ASTM D1693 

Ауа-райына төзімділік ASTM D570 

Су сіңіру ASTM D570 
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 2.2-кесте. Металл материалдарын сынау әдістемесі. 

Сынақтар Сынақ рәсімінің коды 

Химиялық құрамы ASTM A751 

Ағымдық шегі/салыстырмалы ұзаруы ASTM A370 

Беріктік шегі/салыстырмалы ұзаруы ASTM A370 

Қышқыл ортада қолдануға арналған қаттылығы (сым  

сауыттары үшін) 

ASTM E92 

SSC және HIC (сым сауыт үшін) API 17J, 6.2.4.2 бөлім 

Коррозияға төзімділік (сым сауыт үшін) API 17J, 6.2.4.3 бөлім 

Эрозияға төзімділік (каркас үшін) API 17J, 6.2.4.4 бөлім 

Тозуға төзімділік (динамикалық жағдайдағы сауыт үшін) API 17J, 6.2.4.5 бөлім 

Сутекті сыңғақтану (ағымдық шегі 700 МПа астам  

сым сауыттар үшін) 

API 17J, 6.2.4.6 бөлім 

 

 Қысқыш сауыт / созылу сауыты/ Zeta сымдары 

Қысқыш сауыты – 700-900 МПа ауқымында созылу күші бар илектелген көміртекті 

болаттан (КБ) жасалған блоктау профилі. Қысқыш сауыттың негізгі функциясы – ішкі 

қысымға байланысты айналмалы кернеуге төтеп беру және сыртқы жүктемелерге, орнату 

немесе кездейсоқ жүктеме салдарынан деструктивті күштерге қатысты беріктікті 

қамтамасыз ету болып табылады. Материал ретінде болаттың келесі екі түрі 

қолданылады:  

 Көміртекті болат (мысалы, NFS 36401) 

 Мартенситті болат (AISI 409, AISI 430) 

 

Металл материалдарды сынау процедураларының кодтары 2.2-кестеде келтірілген. 

 Сыртқы қабығы 

Сыртқы қабықтың функциясы коррозияны болдырмау және болат сауыттарын 

механикалық түрде қорғау үшін теңіз суынан қорғауды қамтамасыз ету болып табылады. 

Әдетте сыртқы қабыққа қолданылатын жүктемелер – бұл соққы, эрозия және үзілу, 

сонымен қатар кейбір жағдайларда сыртқы немесе ішкі қысым болып табылады. 

Материалы экструдирленген термопластика -  ТЖПЭ. 

2.1.2 Иілгіш композиттік құбырлар 

Иілгіш композиттік құбырлар (FCP) екі немесе одан да көп материалдардың 

комбинациясынан жасалады, бұл құбырдың жеке компоненттерінің бөлек 

қолданылғаннан гөрі оның жақсы қасиеттеріне әкеледі. Олардың металл қорытпаларынан 

айырмашылығы, әр материал өзінің жеке химиялық, физикалық және механикалық 

қасиеттерін сақтайды. FCP-нің екі компоненті бар – армирленген қабаты және матрицалық 

қабат. Композиттік құбырлардың негізгі артықшылықтары, олардың иілгішлігі мен 
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беріктігі төмен тығыздықпен, ескірудің жақсы беріктігімен, тозуға төзімділігімен және 

коррозияға төзімділігімен және жылу оқшаулауымен байланысты болады [6]. 

 2.3-суретте бекітілген FCP (немесе армирленген термопласт құбыр) типтік 

құрылымы көрсетілген және ол полимерлі қаптаманы, арматуралық қабатты, сонымен 

қатар сыртқы полимерлі жабынды қамтиды. 

 Төменде әртүрлі қабаттардың материалдары мен функциялары сипатталған: 

 Ішкі қаптама 

Ішкі қаптама функциясы - саңылаусыздықты, коррозияға төзімділікті және 

тасымалданатын сұйықтықтың құрамын қамтамасыз ету болып табылады. Әдетте қаптама 

үшін қолданылатын термопластикалық материалдар мыналар: 

 Полиэтилен (ПЭ); 

 Тігілген полиэтилен (ПЭ-Т); 

 Полиамид (ПА); 

 Поливинилиденфторид (ПВДФ); 

 Полипропилен (ПП); 

 

FCP қаптамалары үшін термопластикалық материалдар байланбаған иілгіш құбырларды 

төсеу материалдарына ұқсас. 

 

2.3-сурет. Байланған FCP стандартты құрылымы. 

 Армирлеуші қабат 

Армирлеуші қабаттың функциясы – техникалық қызмет көрсету және орнату кезінде 

қолданылатын жүктемелерге төтеп беруге мүмкіндік беретін механикалық беріктікті 

қамтамасыз ету болып табылады. Армирленген қабат әдетте термопластикалық шайырға 

оралған, спиральмен оралған жіптер немесе алдын-ала жасалған талшықтармен 

армирленген таспалар түрінде қолданылатын үздіксіз арамидті немесе басқа талшықты 

арматураның теңдестірілген спиральды орамаларының жұп санынан тұрады. FCP 

армирленген материалдардың екі түрін қолданады: Бейметалл армирленген материалдар 

және металл армирленген материалдар. Бейметалл армирленген материал жұмыс 

жағдайларына байланысты деградацияға ұшырауы мүмкін, ал металл армирленген 

материалдар коррозияға ұшырауы мүмкін, сондықтан қызмет ету мерзімі ішінде 

коррозияға төзімділік қажет болуы мүмкін. 

 Бейметалл армирлеу материалдар мыналарды қамтиды: 

 FCP үшін жиі қолданылатын арамидті талшық, оның ішінде төмен салмақ, жоғары 

беріктік және орташа қаттылық сипаттамалары бар армирленген термопластпен 

байланысқан құбыр. 
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 Көміртекті талшық, әдетте салмағы төмен, беріктігі жоғары және қаттылығы 

жоғары FCP құрылымдары үшін қолданылады. 

 Термореактив құбырларының талшықты армирленген компоненттері үшін жиі 

қолданылатын шыны талшық. 

 Иілгіш компоненттерді күшейтетін металл арматуралық материалдарға әдетте 

болат таспалар мен болат сымдар жатады. 

 Сыртқы қабат 

Орнату және пайдалану кезінде құрылымды қорғау үшін қабаттың құрамы үстіне сыртқы 

жабын қолданылады. Сыртқы жабынды ультракүлгін сәулеленуге қолайлы төзімділікті 

қамтамасыз ету үшін бояуға болады және/немесе көрсетілген талаптарға сәйкес 

тереңдетіледі. 

2.2 Металл материал 

Иілгіш құбырларда қолданылатын металл компоненттері сыртқы қысым немесе созылу 

жүктемелерінде механикалық беріктікті қамтамасыз етеді. Металл материал каркас үшін 

қолданылатын болса, тасымалданатын сұйықтықтардың және/немесе газдардың химиялық 

құрамымен үйлесімді болуы керек. Көміртекті болаттар мен дуплексті тот баспайтын 

болаттардың кең спектрі байланбаған иілгіш құбырлар үшін каркас материалы ретінде 

және FCP үшін болат армирленген материалдар есебінде пайдаланылды. Болат материал 

жұмыс жағдайларына коррозияға төзімділік, механикалық беріктік және оның құны 

негізінде таңдалады. Болат материал катодтық қорғанысты қамтамасыз ететіндей және 

катодтық зарядтау нәтижесінде сутектің бөлінуі сутектің сіңуіне әкелмейтіндігін растау 

үшін квалфикациялық сынақтарына ұшырайтындай етіп жобалануы тиіс. 

2.2.1 Тот баспайтын болат 

Ұңғы арнасындағы сұйықтықпен жанасатын каркас құрылымында тот баспайтын болат 

қолданылады. AISI 304, 316 стандартты маркалары және ұқсас тот баспайтын болаттар, 

әдетте материалдың беріктік қасиеттеріне және өндіруге арналған пішініне байланысты 

қолданылады. 

2.2.2 Көміртекті болат 

Көміртекті болат сығымдау және созу жұмысын атқаратын сауыт жасау үшін 

қолданылады, ал профильдер илектеу және/немесе сым созу арқылы жасалады. 

Материалдың маркасын таңдаудың негізгі критерийі – өнімнің ағымы "қышқыл" 

(құрамында H2S бар) немесе "күкіртсіздендірілгендігі" болып табылады . Nace критерийі 

қышқыл ортаны анықтау үшін қолданылады. H2S қатысуымен байланысты негізгі 

коррозиялық құбылыстар кернеулмен сульфидті шытынау (КСШ) және сутекті 

ықпалдандырылған шытынау (СЫШ) деп аталады. Өте берік болаттар коррозияның осы 

түріне сезімтал болатыны белгілі. 

 Көптеген жағдайларда сым сауытының қажуы байланбаған иілгіш құбырлардың 

қызмет ету мерзімін шектейтін фактор болып табылады. Құбырдың құбыраралық 

кеңістігінде болаттарға агрессивті түрде әсер ететін кескіндер болуы мүмкін және олар 

болаттардың қажу беріктігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін [3]. Төменде аса мән берілетін 

қоршаған орта факторлары келтірілген: 

 Сыртқы полимерлі қабыққа ағып кету салдарынан болатын айналмалы кеңістікті 

теңіз суымен толтыру. Ағып кету сипатына және оған дейінгі қашықтыққа 

байланысты айналмалы кеңістіктегі теңіз суы оттегіні жоғалтуы немесе ауамен 

толтырылуы мүмкін. Катодты қорғаудың тиімділігі ағып кететін жерден белгілі бір 
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қашықтықта тез төмендеуі мүмкін. Сол қашықтықта судың шектеулі ағымына 

байланысты оттегінің мөлшері де төмендеуі мүмкін. Теңіз суы өнім ағынының 

енуіне байланысты H2S және/немесе CO2-ге қосылуы мүмкін. 

 Өнімнің ағынынан заттардың енуі, атап айтқанда су (H2O), ол H2S және/немесе CO2 

енуімен бірге айналмалы кеңістікте конденсацияланып, жиналуы мүмкін. 

2.3 Полимерлі  материал 

Полимерлі материалдармен байланысты иілгіш құбырлардың әдеттегі ақаулары келесідей 

жіктеледі: 

 Ұңғыма сұйықтығының химиялық әсері Rilsan тозуына әкеледі.  

 Қабаттар арасындағы газ қысымы әсерінен айналмалы кеңістіктің бұзылуы. 

 Күтпеген механикалық жүктемелер, мысалы, монтаждау кезінде ұқыпсыздық, 

заттардың құлауы, термиялық циклге байланысты шеткі фитингтегі қаптаманың 

қажуы. 

 Желдеткіш саңылауларын бұғаттау сияқты қосалқы жабдықтың істен шығуы. 

 Материалдың күтпеген әрекеттері, мысалы, соңғы тығыздау кезіндегі шығарылу. 

2.3-кестеде жоғары температуралы қысым қабықтарының бұзылуының мүмкін режимдері 

келтірілген [4]. 

2.3.1 Айналмалы кеңістік 

Коррозия тұрғысынан иілгіш құбырлар ұңғыманың ортасы (сұйықтық ортасы) мен созылу 

және қысқыш сауытының металл компоненттері арасындағы тікелей байланысқа жол 

бермеуі керек. Термопластикалық қабық арқылы су, көмірқышқыл газы (CO2) және 

күкіртсутек (H2S) сияқты белсенді компоненттердің диффузиялық құбылысы екі 

термопластикалық қабықтың арасында орналасқан металл бөліктерге коррозия әкеледі, ол 

2.4-суретте көрсетілген [7]. Иілгіш құбырдың айналмалы кеңістігінде әр түрлі газдар, 

негізінен CH4, CO2, H2S және мүмкін су болады. Бұл өнімдердің жинақталуы және 

айналмалы кеңістіктің құрамы ішкі және сыртқы полимер қабықтары мен шеткі 

фитингтегі дренаж жүйесі арқылы енуіне байланысты болады. Сонымен қатар, 

ұңғыманың жұмыс қысымы мен температурасы, сұйықтықтың құрамы және теңіз суының 

температурасы, судың тереңдігі, полимер қабықтарының иілгіш құрылымы мен табиғаты 

сияқты сыртқы жағдайлар қарастырылады. Айналмалы кеңістікте басып алынған газ 

сыртқы қабықтың байланбаған иілгіш құбырларда ісінуіне жол бермеу үшін сыртқа 

шығарылады. 

 Сыртқы полимерлі қабықтың немесе желдету клапандарының зақымдалуына 

байланысты ағып кету айналмалы кеңістікті теңіз суымен толтыруға әкеп соғады. Ағып 

кету сипатына және оған дейінгі қашықтыққа байланысты айналмалы кеңістіктегі теңіз 

суы оттегінің жетіспеушілігіне немесе ауамен қанықтырылуы мүмкін. Бұл жағдайда 

көміртегі диоксиді (CO2) және күкіртсутек (H2S) сияқты агрессивті газдармен 

әрекеттесетін айналмалы кеңістіктегі сұйық судың немесе теңіз суының болуы коррозия 

мен қышқыл ортаның пайда болуына әкелуі мүмкін.  
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2.3-кесте.  Жоғары температуралы қысым қабықтарының ықтимал бұзылу режимдері [4]. 

Бұзылу себебі 

 

Ықтимал бұзылу механизмдері 

 

Бұзылу факторлары және критикалық деңгейі Материалдың тиісті қасиеттері 

берілген стандартқа сәйкес 

келеді 
Факторлар Қауіпті деңгейі 

Экструзия Жергілікті беріктендіру құбырлары 

құрышты арналар толтырылатын жерде 

болады. 

3 қабықтағы жарықшаққа/тесікке әкелуі 

мүмкін қабықтың жергілікті жұқаруы 

Температура Қысым 

Қабық қабырғасының 

қалыңдығы  

Қабықтың механикалық 

қасиеттері  

Сауыттың жергілікті 

геометриясы  

Сұйықтықты сіңіру 

Құбырдың қисаюы Химиялық 

агрессия 

Жоғары Жоғары 

Төмен Төмен 

Ұлкен g/r4 Жоғары Үлкен 

Жоғары 

Экструзия/жылжымалық кедергісі.  

Кернеу-деформация қатынасы. 

Сынудың тұтқырлығы. Жарықтың 

ұлғаюына кедергі. 

Сұйықтықпен үйлесімділік 

Тозу / қажалу 3 Қабықтағы жарықшаққа/тесікке 

әкелетін қабықтың жергілікті жұқаруы  

Иілу кезінде құбырдың қаттылығының 

жергілікті төмендеуі. 

Қажу 

Құбыр қабатының жылжуы 

Температура  

Қабық қабырғасының 

қалыңдығы  

Қабықтың механикалық 

қасиеттері  

Сұйықтықты сіңіру 

Химиялық агрессия 

Төмен Жоғары  

Созылған Төмен 

Төмен Жоғары  

Жоғары 

Сынудың тұтқырлығы. Жарықтың 

ұлғаюына кедергі. 

Сұйықтықпен үйлесімділік 

Химиялық ескіру Қату/шытынау, әсіресе қабықтың ішкі 

қабырғасы, бұл 3 қабықтың сейілуіне 

әкеледі. 

Сыңғақтану құбырдың иілу 

қаттылығын арттыруы мүмкін. 

Мүмкін молекулалық массаның 

жоғалуы (экстремалды). 

Химиялық агрессия 

Сұйықтықты сіңіру 

Температура 

Қысым (газдар үшін) 

Қабық қабырғасының 

қалыңдығы  

Қабықтың морфологиясы 

Құбырдың қисаюы  

Қажу 

Жоғары Жоғары Жоғары 

Жоғары  

Төмен 

Төмен кристалл 

Үлкен 

Төмен 

Сынудың тұтқырлығы. Жарықтың 

ұлғаюына кедергі. 

Сұйықтықпен үйлесімділік HP 

енуі. 

(Жалғасы келесі бетте) 
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2.3-кесте. Жалғасы 

Бұзылу себебі 

 

Ықтимал бұзылу механизмдері 

 

Бұзылу факторлары және критикалық деңгейі Материалдың тиісті қасиеттері 

берілген стандартқа сәйкес 

келеді 
Факторлар Қауіпті деңгей 

Газдың жылдам 

декомпрессияс

ы (ГЖД) 

Көпіршіктер, ыдырау, шытынау, 

микро-ажыраулар; 

Көлемді ұлғайтуы мүмкін, егер 

қабық полимері 

пластификацияланбаған болса ғана  

Температура Қысым  

Декомпрессия жылдамдығы Қабық 

қабырғасының қалыңдығы 

Газ концентрациясы 

Газ концентрациясының профилі  

Диффузия коэффициенті 

Қабықтың механикалық қасиеттері  

Жергілікті сауыт геометриясы 

Экструзия 

Жоғары Жоғары  

Жоғары Жоғары  

Жоғары Қанық  

Жоқ  

Төмен Үлкен g/r4  

Жоғары 

ГЖД кедергісі.  

Модульдер, 

Сынудың тұтқырлығы. Диффузия 

коэффициенті. 

Газ концентрациясы. 

Экструзия/ жылжымалық кедергісі. 

Өлшемдерің 

өзгеруі 

Шөгу, шеткі фитингте 

герметикалықтың жоғалуы, 

қабықтың шығуына және кейіннен 

3 айналмалы кеңістікте ағып кетуге 

әкеледі. 

Температура  

Сұйықтықты сіңіру Қабықшаны 

шектеу  

Экструзия 

Үлкен өзгеріс 

Жоғары 

Төмен 

Жоғары 

Жылулық кеңею коэффициенті. 

Экструзия/жылжымалық кедергі  

Сұйықтықпен үйлесімділік 

Ену (зиянды 

химиялық 

заттар) 

Егер перманент тұрақты қабық 

полимеріне қатысты химиялық зат 

болса, бұл оның бұзылуына 

әкеледі. 

Желдетусіз айналмалы  кеңістіктегі 

газ қысымының жоғарылауы. 

Кейбір газдармен созылған сауыт 

коррозиясы. 

Температура  

Қысым (газдар үшін) 

Қабық қабырғасының қалыңдығы 

Өткізгіштік коэффициенті 

Жергілікті сауыт геометриясы 

Химиялық агрессия 

Шектеу қабығы  

Экструзия 

Жоғары Жоғары  

Төмен Жоғары  

Үлкен g/r4 Жоғары Төмен 

Жоғары 

Өтімділік коэффициенті, 

Экструзия/жылжымалық кедергі  

Сұйықтықпен үйлесімділік 

Кернеуді алып 

тастау 

Шөгу, шеткі фитингте 

герметикалықтың жоғалуы, 

қабықтың шығуына және кейіннен 

3 айналмалы кеңістікте ағып кетуге 

әкеледі. 

Кернеу релаксация жылдамдығы  

Экструзия  

Температура  

Формаға төзімділік Сұйықтықты 

сіңіру  

Химиялық агрессия 

Шеткі фитингтің құрылымы 

Жоғары Төмен  

Жоғары Төмен  

Жоғары Жоғары  

Нашар 

Кернеуді алып тастау 

Экструзия/жылжымалық кедергі  

Сұйықтықпен үйлесімділік.  

Формаға төзімділік 
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2.4-сурет. Иілгіш құбырда газ бен суды тасымалдаудың негізгі сызбасы. 

2.3.2 Химиялық беріктік 

Полимерлі арынды қабықтағы құбыр саңылауында өндірістік сұйықтық болады және ол 

ішкі қысым мен осьтік кернеуге төтеп беретін болат қабаттарды тесікте тасымалданатын 

сұйықтықпен тікелей байланыста болудан қорғайды. Алайда, полимерлі материалдардың 

ішкі қасиеттеріне байланысты су, көмірқышқыл газы және күкіртсутек сияқты 

сұйықтықтардағы белсенді компоненттер (мысалы, СО2 және H2S) ұзақ уақыт өткеннен 

кейін полимерлі қысым қабығына енеді. Өткізгіштік құбылысын жұмыс жағдайында 

айналмалы кеңістіктегі CO2 және H2S ішінара қысымына негізделген сұйықтық 

өткізгіштік моделі арқылы болжауға болады [8]. Бұл ішінара қысым қолайлы болат 

маркасын таңдауда жинақтау мен сауыт қабаттары үшін қолданылады. 

 Хош иісті көмірсутектер 

Шикі мұнай құрамында бензол, толуол және ксилол (БTK) сияқты хош иісті 

көмірсутектердің белгілі бір концентрациясы бар. Хош иісті көмірсутектерді шикі 

мұнайдан сіңіру қаттылық пен беріктік сияқты полимерлі материалдардың механикалық 

қасиеттерінің төмендеуіне әкеледі. FCP үшін барлық қысым жүктемелері арматуралық 

қабатпен тасымалданады. Термопластикалық құбырлардың химиялық төзімділігі өте 

маңызды емес, өйткені оның төсеніш қабырғасындағы кернеулер шамалы немесе тіпті 

нөлге тең, сондықтан кез-келген механикалық бұзылу (мысалы, қаттылықтың төмендеуі) 

шектеулі әсер етеді. 

 Қышқыл орта 

Әдетте металл армирленген FCP қышқыл ортада жұмыс істеуге жарамайды, өйткені H2S 

термопластикалық қаптама арқылы еніп, айналмалы кеңістікте коррозиялық орта түзе 

алады. Алайда, егер металл арматура API 17J спецификациясының 6-бөлімінің 

талаптарына сәйкес келсе және айналмалы кеңістікте H2S максималды рұқсат етілген 

концентрациясын орнатса, онда FCP металл арматурасын агрессивті ортада жұмыс істеу 

үшін пайдалануға болады. Айналмалы кеңістіктегі максималды концентрация (мысалы, 
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қышқыл ортадағы жағдайлардың басталуын білдіретін H2S 0,05 psi парциал қысым) 

өткізгіштік моделіне сәйкес ұңғыма жағдайында концентрацияға айналуы мүмкін. 

 Көптеген FCP күкіртсутексіз көмірсутекті ортада жұмыс істеуге жарамды, бірақ 

газдардың үлестік қысымы байланбаған және жартылай байланған иілгіш құбырлар үшін 

қысымның шектелуіне әкелуі мүмкін. Қабырғадан енуіне байланысты арматуралық қабат 

пен жабын арасындағы газдың баяу жиналуы жабынды үрлеудің істен шығуына әкелуі 

мүмкін, сондықтан газдың парциалдық қысымын шектеу қажет. 

 Ұңғыманың жұмыс сұйықтығында CO2 және әсіресе H2S бар болған кезде, металл 

армирленген FCP-ге ерекше назар аудару керек және коррозияны бағалау қажет. 

Бейметалл армирленген иілгіш композиттік құбырлар үшін H2S әдетте қиындық 

тудырмайды. Алайда материал маманы материалдардың жоғары концентрациямен 

үйлесімділігін бағалауы қажет. Металл арматурасы бар FCP әдетте байланыссыз жүйе 

болып табылады, сондықтан қабық  тұтастығын қамтамасыз ету үшін айналмалы 

кеңістікті бақылау жүйесі қажет болуы мүмкін. 

 Байланбаған иілгіш құбырлар мен байланбаған FCP өндіріс үшін тиімдірек болады 

және оларда баға диапазоны төмен болады, бірақ өз кезегінде өнімділік жағынан 

шектеулер болады. Жартылай байланған FCP және байланған FCP кездейсоқ жүктемелер 

мен динамикалық/циклдік жүктемелер тұрғысынан орнату немесе пайдалану кезінде 

талап етілетін механикалық сипаттамаларды қажет еткенде жақсы үйлесімін табады. 

Сонымен қатар, жартылай байланған/байланған FCP-де олардың құрылымына 

байланысты бұзылу режимдері аз болады. Мысалы, сыртқы жабынның зақымдануы 

нәтижесінде су аз түсуі мүмкін, ал қабаттар арасында газдың жиналуы нәтижесінде пайда 

болатын бұзылу түрлері едәуір дәрежеде жойылады. 

 Циклдік иілуге ұшыраған иілгіш ұстын үшін сыртқы қабық ең үлкен циклдік 

деформацияны сезінеді. Сыртқы қабық сонымен қатар төмен температураға ие және 

зақымдалуға бейім болады. Алайда, қалыпты пайдалану жағдайларында сыртқы 

қабықтың қажудан бұзылуы тіркелмеген. Су деңгейінен жоғары сыртқы қабық тікелей 

күн сәулесінің әсеріне ұшырауы мүмкін, бұл ескіруге әкеп соғуы мүмкін. 

2.3.3 Ену және енуді бақылау жүйесі 

Барлық полимерлі материалдар белгілі бір дәрежеде сұйықтықтардың енуіне мүмкіндік 

береді. Ену дегеніміз – сұйықтықтардың полимер қабаты арқылы өтуі. Трансмиссия 

құбырдың ішкі және сыртқы қабырғалары арасындағы беттік концентрацияның 

айырмашылығымен басқарылады. Суды тасымалдау жүйелерінде (ағынды су бүрку 

желісі) байланбаған иілгіш құбырлар немесе байланбаған FCP үшін ұңғымадан су 

полимерлі қысым қабықшасы арқылы өтеді. Айналмалы кеңістіктегі жағдайға 

байланысты енетін су конденсацияланған су немесе су буы түрінде болуы мүмкін.  CO2 

және H2S конденсацияланған су қышқыл күкіртсіздендірілген орталармен байланбаған 

иілгіш құбырлардың айналмалы кеңістігінде болат сымдарға арналған коррозиялық 

ерітінді құрайды. Айналмалы кеңістік кейде теңіз суымен толтырылады, мысалы, егер 

сыртқы қабық зақымдалған болса немесе терминалды штепсель болмаса немесе нашар 

орнатылса. Теңіз суы енетін газдармен бірге болат сым сауыттарының коррозиясын 

тудырады. Бұл жағдайда коррозияның ауырлығы негізінен сулы ерітіндінің құрамына 

немесе айналмалы газ қоспасының құрамына байланысты. Сондықтан жобаны жобалау 

кезеңінде құбыр сыртындағы кеңістіктің газ құрамының жағдайын болжау өте маңызды 

болып табылады. 

2.3.3.1 Газ өткізгіштік теориясы 

Полимер арқылы өтетін газдардың ену деңгейі 3 процеске байланысты: 

(1) полимерге енетін газдардың сіңуі, (2) полимер арқылы диффузия және (3) десорбция 

мен полимер бетінен енетін газдарды шығару. 
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 Полимер арқылы газ өткізгіштігін алғашқы зерттеуді Томас Грэм 1829 жылы 

жүргізген [9]. Грэм СО2 толтырылған құбырды тазалау қырғышының дымқыл 

камерасының көлемін жоғалтуды қадағалады. 1866 жылы Грэм ерітіндінің диффузия 

процесін тұжырымдады, онда ену процесі енетін заттың еруін, содан кейін еріген 

бөлшектердің мембрана арқылы өтуін қамтиды деп мәлімдеді. 1855 жылы Фик Фурье 

жылу өткізгіштік Заңын қолдана отырып, жаппай диффузия Заңын ұсынды. Фиктің 1-D 

диффузиясының бірінші ережесі математикалық түрде келесідей өрнектеледі:  

 

мұндағы D-диффузия коэффициенті, ал dc/dx - қабықтағы концентрация градиенті. j - бұл 

ауданның бірлігіне бір уақытта қабық арқылы өтетін газдың мөлшері. Ену коэффициенті 

D диффузия коэффициенті мен S ерігіштік коэффициентінің көбейтіндісі ретінде 

анықталады: 

 

Диффузия мен ерігіштік коэффициенттері концентрацияға тәуелді емес деп есептей 

отырып, газ өткізгіштік ағыны төмендегідей өрнектеледі[8]: 

 

  
 

мұндағы Δp/l мембрана қалыңдығындағы қолданылатын қысым градиенті. Өткізгіштік 

коэффициенті Р үлгі бойынша қысымның төмендеу бірлігімен уақыт бірлігіне полимер 

ауданының бірлігі арқылы өтетін будың көлемі ретінде қайта анықталады және келесідей 

өрнектеледі: 

  (2.4) 

2.4-кесте. Полиэтилендердегі енуді және диффузияны белсендіру энергиясы. 

Газ EP, [кДж/моль] ED, [кДж/моль] 

N2 35–41 36–46 

CH4 41–46 38–41 

CO2 29–31 30–34 

Влияние температуры на коэффициент проницаемости P и коэффициент диффузии D 

выражается в соответствии с законами Аррениуса типа: 
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2.3.3.2  Өткізгіштігін есептеу 

Оқпандағы газдың кейбір компоненті иілгіш құбырдың қабығы арқылы қысымдағы 

қаптама мен сыртқы қабық арасында сақиналы кеңістікке енеді. Полимерлі құбыр арқылы 

өтетін газдың мөлшері төменде келтірілген өзгертілген формула бойынша есептеледі 

(2.4): 

        (2.7) 

мұнда: 

Q - өткізетін газдың мөлшері, см3;  

P - өткізгіштік коэффициенті, см3/(см-с-МПа);  

A - ішкі құбыр арнасының тиімді ауданы, см2;  

p – салыстырмалы қысым, МПа;  

t - уақыт бойынша ұзақтығы, с;  

x - құбыр немесе мембрана қабырғасының қалыңдығы, см. 

 

2.5 кесте ТЖПЭ өткізгіштік коэффициенті 

 

Өтетін зат  40С  кездегі өткізгіштік коэффициенті  

(см3/см-сек-МПа) (дюйм3/дюйм-сек- шаршы 

дюймге фунт) 

Метан  1 × 10-7 1,07 × 10-10 

H2S 1 × 10-7 1,07 × 10-10 

CO2 5,5 × 10-7 5,88 × 10-10 

 

 MOLDI™ деп аталатын соңғы-элемент моделін "Technip" Компаниясы иілгіш 

құбырлардың сақиналы кеңістігіндегі қысымның жоғарылауын және иілгіш құбырлардың 

сақиналы кеңістігінің құрамын дәл есептеу үшін әзірлеген [7]. Модуль ең алдымен иілгіш 

құбыр қабаты арқылы сұйықтықтың уақытқа тәуелді енуін сипаттайды. Шоғырлану мен 

қысым уақытқа байланысты Фик пен Генри заңдарын қолдана отырып есептеледі. Модуль 

құбырдың геометриясын (ішкі диаметрі, қабаттардың қалыңдығы, болат сымдар 

арасындағы алшақтық) және құбырдағы температура градиентін (ену жылдамдығы 

температураға байланысты), металл қабаттардың полимерлі қаптамаға қорғаныс әсерін, 

өршіту кезінде сақиналық кеңістіктің қысымын ескереді. Содан кейін модуль уақытқа, 

сондай-ақ сақина кеңістігіндегі әр фазаның құрамына байланысты сақина кеңістігіндегі 

"бу/сұйықтық" тепе-теңдігін есептеу үшін "қысым-көлем-температура" (PVT) тәуелділік 

фракциялары бойынша есептеуді қолданады. Сақиналық кеңістікті болжамды бағалау үш 

байланбаған иілгіш құбыр өндірушілердің және бірнеше пайдаланушылардың 

қатысуымен жалпы салалық жоба аясында жүзеге асырылады [23]. Әр түрлі полимерлі 

қаптама материалдары мен сұйық қоспаларды (су, H2, CO2 және CH4) қолдану арқылы 

жүргізілген тексерулер өткізгіштіктің моделіне қатысты болжамдар эксперимент 

нәтижелеріне сәйкес келетіндігін көрсетеді. 

 Өткізгіштік коэффициенті термопласттың молекулалық салмағына, 

температурасына және тығыздығына/тігісіне байланысты әр түрлі мөлшерде болуы 

мүмкін. (2.5) және (2.6) формулаларында көрсетілгендей, бұл температураның 

экспоненциалды заңы. Өткізгіштік коэффициенттері бойынша сынақтардың толық 

мәліметтерін [11, 12] құжаттардан табуға болады. Стандартты газдар мен ТЖПЭ үшін 

өткізгіштік коэффициенттері 2.5-кестеде келтірілген. Өткізгіштігі туралы нақты 

мәліметтер алу үшін сынақтарды жұмыс жағдайларына мүмкіндігінше жақын 

жағдайларда жүргізген жөн. Егер пайдалану жағдайларының нақты мәндері болмаса, 

келесі консервативті болжамдар жасалуы мүмкін: 
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 Өткізгіштігі сыртқы бетке жеткеннен кейін оңай таралатын төмен 

молекулалық салмағы бар молекулаларға ғана негізделген. 

 Есептелген температураға негізделген өткізгіштік. 

 Өткізгіштігін есептеу кезінде сыртқы бетіндегі нөлдік концентрация. 

 Алдыңғы зерттеулер байланбаған FCP армирленген қабаты өту жылдамдығына 

айтарлықтай әсер етпейтінін көрсетті. Демек, өткізгіштікті  есептеу кезінде қаптама 

қалыңдығы мен сыртқы жабын қалыңдығының қосындысы құбыр қабырғасының "тиімді" 

қалыңдығы ретінде қолданылады. Кейбір жағдайларда, армирленген қабат қаптамамен 

салыстырғанда бірдей немесе үлкен өту қарсылығына ие болған кезде, есептеулерде 

толық қабырға қолданылады. 

 
2.5-сурет Күкіртсутекке қарсы қабаты бар иілгіш құбыр («Анти-H2S») 

 

2.3.4 «Анти-H2S» қабат 

Бұрғылау сұйықтығындағы құрамы H2S болған кезде өткізгіштік қысым қаптамасы  

арқылы сақиналық кеңістікке өтеді, жалпы алғанда, келесі факторлар анықталады: 

температура, H2S мазмұны, қысым қаптамасының қалыңдығы және материалдың 

өткізгіштігі. Иілгіш  құбырдың сақиналық кеңістігіне H2S өтуіне жол бермеу үшін 

"Technip"  PEZnO [13] деп аталатын жаңа күкіртсутекке қарсы термопластикалық 

материал жасап шығарды. Материал мырыш оксиді (ZnO) және темір оксиді (Fe2O3) 

араласқан полиэтиленнен (ПЭ) жасалған термопластикалық матрицадан тұрады. Екі оксид 

те H2S-мен әрекеттеседі және оның таралуына және сақиналық кеңістікке жетуіне жол 

бермейді. 2.5-суретте көрсетілгендей, «Анти-H2S» қабат  жоғары қысымды қамтама мен 

жоғары қысымды резервуар арасында орналастырылған герметикалық қабық ретінде 

әрекет етеді, бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде H2S құбырдың сақиналық кеңістігіне 

таралуын болдырмайды, сол себепті  сақина кеңістігінде H2S болуына байланысты 

коррозияны қарастырудың қажеті жоқ.  

 "Анти-H2S" қабатын пайдалану иілгіш құбырдың сақиналық кеңістігінде H2S 

болмауын қамтамасыз етеді. Құрылымның болат қабаттарын таңдағанда H2S қатысуына  

байланысты сипаттаманың нашарлауын ескерудің қажеті жоқ. Сондықтан қалыңдығы 

азайтылған жоғары сапалы болат қабаттарын қолдануға болады, бұл иілгіш құбырдың 

құны мен салмағын азайтады. "Анти-H2S" қабаты жоғары H2S жағдайында иілгіш 

құбырларды пайдалануға мүмкіндік береді. Қазіргі  уақытта басқа шешімдер жоқ.  
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 2.6-суретте оқпандағы H2S құрамына қатысты "Анти-H2S" қабатының (H2S 

сақиналық кеңістікке өту үшін қажет уақыт) тиімділік уақыты көрсетілген [8]. "Анти-H2S" 

қабатының қалыңдығы бес миллиметр. "Анти-H2S" қабаттары пластификацияланған па 11 

қабығында және төмен пластификацияланған ПВДФ қабығында сыналды; деректер 

суретте көрсетілген. 

 Жер бетінде орнатылған байланбаған FCP жүйелер үшін өткізгіштіктің болуы 

әдетте қолайлы. Жер асты байланбаған иілгіш композиттік құбырларға келетін болсақ, 

өткізгіштігін ескеру қажет. Мамандар өткізгіштіктің қандай деңгейін күтуге 

болатындығын және жергілікті ПЭБОТ ережелерімен қандай деңгейге рұқсат етілгенін 

бағалауы керек. 

 
2.6-сурет Оқпандағы H2S құрамына қатысты "Анти-H2S" тиімділік уақыты 

 

Әдетте, хош иісті/улы көмірсутектер болған жағдайда траншеяларды төсеу ұсынылмайды. 

Мұндай жағдайларда, байланбаған  FCP үшін құбырдың айналасында орнатуға болатын 

сыртқы тосқауыл материалдары бар. Бұл әдетте алюминий фольгадан жасалған 

геомембраналардың армирленген талшықты топырақтың ластануын болдырмау үшін 

қорғандар мен бөгеттерде де қолданылады. Электрмен дәнекерлеу арқылы фольга 

құбырдың айналасына Қос тығыздағышпен орналастырылады, бұл дәнекерленген 

қосылыстардың тігістерін тексеруге мүмкіндік береді. Электрмен дәнекерлеу арқылы 

фольга құбырдың айналасына екі тығыздағышпен орналастырылады,  ол дәнекерленген 

қосылыстардың тігістерін тексеруге мүмкіндік береді. Негізінен, фольга FCP айналасында 

өте төмен қысымды құбырды жасайды. 

2.4 Тозу 

 

Полимерлер мен композиттік материалдардың тозуы – бұл  белгілі бір Қоршаған орта 

жағдайларына ұшыраған кезде пайда болатын қайтымсыз процесс. Тозуға температура, 

теңіз суы, ауа (кейбір жағдайларда озонның бұзылуы) және ультракүлгін (УК) сәуле әсер 

етеді. Материалдық қасиеттердің нашарлауы тозудың маңызды аспектісі болып табылады, 

ол материалдық қасиеттерге, пайдалану жағдайларына, қоршаған орта жағдайларына және 

қызмет көрсету әдістеріне байланысты болуы мүмкін.  

 Иілгіш құбырларды дамытудың бастапқы кезеңінде оларға қызмет көрсету қажет 

емес деп есептелді. Пластмассадан жасалған ішкі және сыртқы қабаттарды пайдалану 

коррозия туралы кез-келген қорқынышты жояды деп сенді, ал біршамасы қажу мен тозу 

қаупін проблема деп санамады. Алайда, 2007 жылға дейін иілгіш құбырлардың бұзылуы 

туралы статистикалық мәліметтер базасына сәйкес, металл емес материалдардың тозуы 

құбырлардың зақымдалуына әкелетін негізгі факторлардың бірі болып табылады. 2.7-
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суретте 2002 және 2007 жылдары байланбаған иілгіш құбырлардың істен шығуына 

әкелетін бұзылудың негізгі түрлері ұсынылған [14]. «O’Brien et al.» агенттігі 2002 жылдан 

бастап 2010 жылға дейінгі кезеңде иілгіш құбырлардың бұзылуы және зақымдану 

нәтижелері туралы статистикалық деректерді талдады.» [15]. 

 5 жыл ішінде бұзылудың әр түрлілік эволюциясы қаптаманың зақымдану санының 

өсуін және қысым түсіп тұрған ішкі қабықтардың тозуына байланысты істен шығу 

санының азаюын көрсетеді.  Сыртқы қабықтың зақымдануы санының өсуіне тұтастықты 

басқару, визуалды бақылауды жоспарлау, вакуумдық сынақтар және істен шығудың осы 

түрін жақсы анықтауға мүмкіндік беретін басқа да шаралар стратегиясының дамуы себеп 

болуы мүмкін. Екінші тенденция полимерлердің қасиеттерін жақсы түсінуге және API 17 

TR2 [16] сияқты ұсынылған нұсқаулықтардың шығарылуына байланысты.  
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Зақымдану механизмі 

2.7-сурет 2002 және 2007 жылдардағы иілгіш құбырлардың зақымдануының маңызды 

себептері 

 

Үздіксіз пайдалануды және бастапқы жоспарланғаннан тыс қызмет ету мерзімін кез 

келген ықтимал ұлғайтуды көздейтін иілгіш құбыржолдар жүйесінің тозуынан 

туындайтын тәуекелдерді түсіну үшін өндіріс шарттары, пайдалану шарттары, алдыңғы 

жөндеулер және/немесе тексерулер туралы деректерге толыққанды және егжей-тегжейлі 

талдау талап етіледі.  Иілгіш құбырлардың сенімділігі мен болжамды қызмет ету мерзімін 

бағалау кезінде төмендегілерді түсіну маңызды: (1) материал қасиеттерінің біртіндеп 

нашарлауына тұрақтылығы; (2) қажу, тозу, беріктіктің жоғалуы салдарынан механикалық 

қасиеттердің нашарлауы; (3) коррозия мен тозу салдарынан материал қасиеттерінің 

нашарлауы. 

2.4.1 Металл емес материал 

Rilsan® (PА-11) қаптамасы немесе ПВДФ – жұмыс жағдайына (температура, қысым, 

химиялық реагенттерді айдау принципі және т.б.) байланысты иілгіш құбырлар үшін 
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кеңінен қолданылатын қаптама материалдарының бірі. Алайда, полиамидтің 

деградациясының бірнеше механизмдері бар, мысалы, термиялық ыдырау, тотығу, 

фотодеградация, суды сіңіру және т. б.  

 Жоғары температураның әсерінен иілгіш құбырдың ішкі қабығының бұзылуы 

мүмкін. Тозу процесінде қасиеттер өзгерістік сипатқа ие болады, мысалы, беріктіктің 

немесе иілгішліктің төмендеуі, морттану немесе жұмсарту. Физикалық тозудың 

мысалдары - ісіну немесе қампаю. Сонымен қатар, пластификатордың миграциясына 

байланысты полимердің физикалық қасиеттері айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Материал 

қасиеттерінің өзгеруі және деформацияға төзімділігінің төмендеуі қысым түсіп тұрған 

қаптамада жарықтар тудыруы мүмкін. Иілгіш құбырға енгізілген агресивті химиялық 

заттар полимердің ісінуіне  және құбырдың иілу қаттылығының жоғарылауына әкелуі 

мүмкін. 

 Алайда, PA-11 үшін оттегі жоқ ылғалды ортадағы тозудың негізгі проблемасы – 

судың  жоғары температурада әсер етуі. Гидролиз полимерлі тізбектердің кесілуіне 

әкеледі және материалдың сынғыштығын тудырады. PA-11-дің тозу жылдамдығы 

бірқатар пайдалану факторларына, соның ішінде сұйықтықтағы судың құрамына, 

температураға, қышқылдыққа, мұнайдың құрамына және айдалатын химиялық заттардың 

болуына байланысты. Тозу қысым тосқауылының ісінуіне және шытынауына  әкеледі.  

 
2.8-сурет PA-11-дің деградация  қисықтары (API 17 TR2 нұсқаулығынан) 

 

 PA-11 қысым кедергілерін қауіпсіз пайдалану шектерін орнату үшін ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар жүргізілді. API 17TR2-де[17] 

консервативті тәсіл белгілі, бірақ PA-11 болжамды және нақты тозу арасындағы 

негізделген салыстыру ұсынылған. Газды айдау және мұнай өндіру желілеріне орнатылған 

иілгіш субөлгіш ұстындардың нақты конструкцияларынан алынған сынақ үлгілері pH = 4 

қисығын қолданған кезде API 17TR2 сипатының нақты нашарлауы мен болжамдарының 

арасындағы сәйкестікті ішінара растады. 2.8-суретте PA-11 қызмет ету мерзімінің 

қысқаруы көрсетілген. Соңғы зерттеулер көрсеткендей, PA-11 тозуды TR 17 TR2 API-де 

болжанғаннан гөрі күрделі процесс, дегенмен TR 17 TR2 API ұсыныстарын сақтау тозудан 

болатын зақымдардың ықтималдығын едәуір төмендетеді. Егер оны уақытында маңызды 

проблема деп танымасаңыз,  ультракүлгін әсерінен қаптаманың тозуы ұзақ мерзімді 

проблемаға айналуы мүмкін. Сыртқы полиэтиленді қабықты күн сәулесіндегі 

ультракүлгін сәулелердің әсерінен қорғау үшін құбырдың осындай әрекетке ұшыраған 

бөлігін тиісті қабықпен, қаптамамен немесе таспамен жабу ұсынылады. Егер  сақина 

кеңістігі сыртқы қабықтағы саңылаулардан құбырдың саңылауынан таралатын 

конденсацияланған сумен толтырылса, армирленген  қабаттар арасында қолданылатын 

тозуға қарсы таспаның тозуы жоғары температурада жұмыс істейтін құбырлар үшін 

проблема болуы мүмкін. ПВДФ жылу циклдеріне байланысты бұзылуға бейім. ПВДФ 

жарықтарының таралуы қыздыру және салқындату циклдары кезінде жұмыс 

температурасы тудыратын кернеу диапазонына байланысты. Сұйықтық 
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температурасының үлкен айырмашылығы осьтік кернеулердің үлкен диапазонын 

тудырады және жоғары жылдамдықпен таралатын материалда дөңгелек жарықтар 

тудыруы мүмкін. Жарықтардың даму жылдамдығы температураға да, түсірілген кернеуге 

де байланысты. Температураның қайталанатын циклдік өзгерістері жарықтың пайда 

болуына әкеледі және ақыр соңында қысым түскен ПВДФ қаптамасының бар қалыңдығы 

бұзылуы мүмкін. Жарықшақтың таралуын анықтау үшін бұзылу механикасын бағалауды 

қолдануға болады. Қажыған жарықтың таралуына сапалы талдау жүргізу үшін 

материалдың қасиеттері туралы ақпарат қажет, мысалы, серпімділік модулі және 

құбырдың қызмет ету мерзімі ішінде болатын температура диапазоны үшін жылуды 

арттыру  коэффициенті. 

 Қажу сипаттамалары төменгі жұмыс температурасында айтарлықтай жақсарады. 

Алайда, бұзылу ықтималдығы жылу кернеуіне қарағанда жарықтың бастапқы мөлшеріне 

байланысты. Қысым түскен ішкі қабықтағы жарықтардың таралуын азайту үшін каркас 

және армирленген қабаттардың шекараларында кертпе болмас үшін "құрбандық" 

қабаттарын қосуға болады. 

2.4.2 Металл материал 

Иілгіш құбырлардың металл материалдарының тозуы қысым мен созылу әсерінен 

қорғайтын армирлеуді және каркастың қажуы мен коррозияны қамтиды. Қысым мен 

созылуға қарсы армирленген қабаттар ішкі қабық пен сыртқы қаптама арасындағы 

құбырдың сақиналық кеңістігінде орналасқан. Әдетте, армирленген  қабаттар теңіз суы 

жоқ ортада жұмыс істеуге арналған және теңіз суынан коррозияға ұшырамауы керек. 

Алайда, пайдалану және зерттеу нәтижелері көрсеткендей, сыртқы қабықтың зақымдануы 

және кейіннен теңіз суының сақиналық кеңістікке енуі, әсіресе тозу жүйелерінде жиі 

кездеседі. Демек, уақыт өте келе  армирлеуші металл сымдардың айтарлықтай коррозиясы 

болуы мүмкін. 2.7-суретте көрсетілгендей, иілгіш құбырларда байқалатын 

зақымданулардың шамамен 35%-ы – бұл орнату және пайдалану кезінде пайда болған 

қаптаманың зақымдануы. Пайдалану кезінде қаптаманың зақымдануы құлаған заттарға, 

қаптаманың басқа элементтермен қажалуына, газдың енуіне байланысты сақиналық 

кеңістіктегі қысымның жоғарылауымен байланысты болуы мүмкін. Егер құбырдың соңғы 

қосылыстарында сақиналы кеңістіктің шығару жүйесі орнатылмаған болса немесе егер 

бұл жүйе жұмыс істемесе, қысымның жоғарылау қаупі бар. Болат армирлеушітің  

коррозиясы үнемі оттегімен қаныққан теңіз суының салдарынан ластану аймағында пайда 

болуы мүмкін. Созылуға қарсы армирлеуші сымдар сыртқы қабықтарға жақын 

орналасқандықтан коррозияға ұшырауы мүмкін. Қысым түскен армирлеуші сымдар 

мықтап бекітілген және қысым түскен ішкі қабыққа бекітілген, сондықтан армирлеуші  

сымдардың бүйіріне су ену мүмкіндігі және олардың коррозияға ықтималдығы 

айтарлықтай төмендейді. Алайда, зақымдану жойылмаған жерлерде зақымдалған иілгіш 

құбырлардың коррозия жылдамдығын есептеу қиын болып көрінеді. Иілгіш құбырдың 

қоршаған ортасы мен зақымдану мөлшері әр түрлі болуы мүмкін. Газ бөлшектерінің 

оқпаннан сақиналық кеңістікке енуі сақиналы кеңістіктегі коррозиялық ортаны 

айтарлықтай өзгерте алады, бұл ретте CO2 және H2S коррозияның негізгі қозғаушы 

күштері.  

 Армирлеуші сымның созылуға қарсы қажу сипаттамалары материалдың, қоршаған 

ортаның, құбырдың жалпы және жергілікті сипаттамаларын қоса алғанда, қызмет ету 

мерзімінің көптеген жұмыс факторларына байланысты. Циклдік иілуге ұшыраған иілгіш 

құбырларда профильдің байланыс нүктелері байланыс кернеуімен циклдік түрде сырғиды. 

Айнымалы иілудің арқасында байланыс қысымы циклдік түрде өзгереді. Бұл, атап 

айтқанда, Zeta профиліне арналған проблема, бұл жерде байланыс кернеуі сым 

қиылысының иілуіне әкеледі. Осылайша, сырғу сымның қиылысу бағытында айтарлықтай 

циклдік кернеулерге және қажудың бұзылуына әкелуі мүмкін. Сым  осіне паралель түрде  



 

67 
 

шытынауға әкеп соғатын  байланыс нүктелеріндегі қажалу қажу беріктігіне әсер етуі 

мүмкін.  

 Қажу сипаттамаларын талдау кезінде көптеген тәсілдер сақина кеңістігінің күйін 

ескереді. Үлгілерде көрсеткендей, су жіберетін сақина кеңістігі иілгіш құбырдың қажуға 

төзімділігі 20 жылдан 2 жылға дейін қысқаруы мүмкін. Су жіберетін сақина кеңістігі 

динамикалық жүйелердегі коррозия мен коррозияның қажуына ықпал етеді. Сонымен 

қатар, CO2 және H2S кернеу кезінде шытынауға, сутектік шытынау және нүктелі 

коррозияға ықпал ететін агрессивті орта жасайды. Сондықтан, сақиналық кеңістікті сумен 

толтырудың маңызды жағдайын ескеру қажу сипаттамаларын талдау нәтижелерін 

айтарлықтай өзгерте алады.   
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16. API. Иілгіш құбырлардағы PA-11 тозуы. API 17TR2 техникалық есебі, 1-басылым, 

2003 ж. 
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3 
Қосалқы жабдықтар мен шеткі 

қосылыстарды жобалау  

3.1 Кіріспе 

Иілгіш құбырлар болаттан жасалған  қатты құбырларға техникалық балама ретінде қызмет 

етеді және мұнай мен газ кен орындарын игеруде кеңінен қолданылады. 3.1-суретте 

иілгіш құбырлар қолданылатын су асты-сағалық кешеннің қосалқы жабдықтары 

көрсетілген.  Қосалқы жабдықтар шеткі қосылыстарды, иілу кезіндегі қаттылық беретін 

элементтерді, иілу шектегіштері, қалқыма модульдері, су асты буйлары, қажалу мен 

соққылардан қорғау құралдарын, сондай-ақ субөлгіш ұстын негіздерін қамтиды [1]. 

 Иілгіш  құбырларға арналған барлық қосалқы жабдық API 17 L1 (ISO/DIS 13628-

16:2010) және 17 L2 (ISO/DIS 13628-17:2013) бөлімдерінің ұсыныстары мен талаптарына 

сәйкес келуі керек [1, 2]. Функционалды анықтамадан орнатуға дейінгі көмекші 

жабдықтың барлық технологиялық аспектілері API 17 L1 немесе API 17 L2-де 

қарастырылады. 3.2-суретте көрсетілгендей, қосалқы жабдықты сатып алу мен 

пайдаланудың әртүрлі кезеңдері ұсынылған практикалық нұсқаулықтардың тиісті 

бөлімдерінде анықталған. 

3.1.1 Жобалау өлшемшарттары 

 

Кернеулерді есептеудің жалпы қлшемшарттары және болаттан жасалған қосалқы 

жабдықты рұқсат етілген шекке дейін пайдалану коэффициенттері 3.1-кестеде келтірілген. 

Болатты пайдалану коэффициентінің мәндері API 17J [3] иілгіш құбырдың болат 

компоненттері үшін көрсетілген пайдалану коэффициенттеріне сәйкес келетіндей етіп 

таңдалады. 
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3.1-сурет.  Қалқымалы мұнай өндіру жүйесінің қосалқы жабдықтары. 1. Шеткі қосылыс 

және иілу кезіндегі қаттылық элементі 2.  Қалқыма модулі 3. Иілу  шектегіштері 4. Су  

асты буйлары 5. Қажалу  мен соққылардан қорғау құралдары 6. Су  бөлетін ұстын 

негіздері. 

 Полимерлі және композиттік материалдардың компоненттерінде қолдану 

мүмкіндігі максималды рұқсат етілген кернеуге немесе деформацияға байланысты болуы 

мүмкін. Мұндай жағдайда келесілерді ескеру қажет:  

 осы материалды аз ауқымды сынау кезінде белгіленген кернеу/деформация әсеріне 

түскен материалдың сипаттамасы; 

 егер максималды рұқсат етілген кернеулер немесе деформациялар тозуға 

ұшырамаған материалға жататын болса,  аталған ортадағы тозу салдарынан 

механикалық қасиеттердің нашарлауы. Механикалық қасиеттердің нашарлауы 

қызмет ету мерзімінің басында әрекет ететін жүктемелерге қатысты ескерілмейді 

(мысалы, орнату кезіндегі және зауыттық қабылдау сынақтары/гидростатикалық 

сынақтар кезіндегі жүктемелер); 

 егер элемент тұрақты жүктемеге ұшырамаған болса, сырғуы. Егер  сырғу кезінде 

бұзылу және функционалдылықты жоғалту болмайтынын көрсететін сырғу 

талдауы орындалмайтын болса ғана, пайдалану коэффициенті сырғу кезінде 

бұзылудың немесе қызмет мерзімі ішінде функционалдылықтың жоғалуының 

алдын алу үшін таңдалады. 

 

 Критикалық  өлшемдегі жарықтардың, сынудың және қажудың болуын тексеру 

мүмкін емес сыртқы беттері бар болаттан жасалған элементтерге арналған көмекші 

жабдықтың есептелген қажу ресурсы талап етілетін қызмет ету мерзімінен кемінде 10 есе 

артық болуы тиіс. Басқа металл материалдарының (мысалы, титан) және полимерлердің 

қажу мерзімін болжау үшін  тиісті элементтер үшін қажу беріктігінің дербес расталған қор 

коэффициенті пайдаланылады, және де бұл коэффициент бақылауға келмейтін элементтер 

үшін қажетті қызмет ету мерзімінен кемінде 10 есе және тексерілетін компоненттер үшін 

кемінде 3 есе артық.  Егер бүтіндігі мен жай-күйін мониторингтеу бағдарламасының 

көмегімен көмекші жабдықтың жүктемені көтеретін элементтерінің барлық бетінде сыни 

өлшемдегі жарықтардың болуын  тексеру мүмкін болса, қажу беріктігінің қор 

коэффициентін 3-ке дейін азайтуға жол беріледі [1]. 

 Бұл тарауда функцияны, құрылымды, материалды және бұзылудың мүмкін 

түрлерін ескере отырып, иілгіш құбырлар жүйесінің әртүрлі қосалқы жабдықтары 

қарастырылады. 
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3.2-сурет Қосалқы жабдыққа шолу 

 

3.2 Иілу және қоныштарға арналған қаттылық элементтері 

3.2.1 Кіріспе 

3.3-суретте иілу және қоныштардағы қаттылық элементтері деп аталатын екі қосалқы  

құрылғы бейнеленген. Екеуі де иілгіш құбырларды/шланг кабельдерін рұқсат етілген 

шектерден асып кетуден қорғау үшін және сыни қажу компоненттеріндегі қисықтық 

ауытқуларын азайту арқылы олардың қажу сипаттамаларын арттыру үшін қолданылады 

[4].  
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3.1-кесте Болаттан жасалған қосалқы жабдықты рұқсат етілген шекке дейін пайдалану коэффициенттері [2] 

Есептік 

өлшемшарттары 
Пайдалану шарттары  Орнату  

Гидростатикалық 

қысыммен сынау-

далалық 

қабылдау a b 

 Қалыпты пайдалану режимі    

 
Бірнеше мәрте 

пайдалану 

Төтенше 

жағдайларда 

пайдалану 

Шарттар 

ауытқыған кезде 

пайдалану 

   

 
Функционалдық, 

экологиялық 

Функционалдық, 

экологиялық, 

авариялық 

Функционалдық, 

экологиялық, 

авариялық 

Функционалдық, 

экологиялық 

Функционалдық, 

экологиялық, 

авариялық 

 

Кернеу  0,67/0,55 с 0,85 0,85 0,67 0,85 0,91 

a Кестедегі жүктеме шарттары қосалқы жабдық бекітілген иілгіш құбырдың жүктеме жағдайларына жатады. 

b Иілгіш құбырлардың сыртқы диаметрі бойынша тербелістерді шектейтін қосалқы жабдыққа, мысалы, қысқыш құрылғыларға 

қолданылады. 

c Тек қысыммен жұмыс істейтін қосалқы жабдық. 
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3.3-сурет Иілу және қоныштағы қаттылық элементінің схемалық бейнесі 

 

 Иілу кезіндегі қаттылық элементтерін шеткі қосылымға немесе тірек құрылымына 

бекітуге болады, онда иілгіш құбыр иілу кезіндегі қаттылық элементінен өтеді. Иілгіш 

субөлгіш ұстынның маңызды аймағының бірі – суспензия құрылғысының алдындағы  

жоғарғы бөлігі. Бұл аймақ иілуге бейім, сондықтан қосалқы құрылғы иілгіш субөлгіш 

ұстынның қаттылығын арттыру үшін және оның рұқсат етілген радиустан асып кетуіне 

жол бермеу үшін құрылымға салынған. Иілу кезіндегі қаттылық элементтері, әдетте, шеткі 

қосылымды орнатпас бұрын иілгіш құбырдың ұшына орнатылады, содан кейін тартылып, 

соңғы қосылымға бекітіледі. Сонымен қатар, иілгіш құбырдың ішкі қаттылығын 

эластомердің қосымша қабаттарын орау арқылы өндіріс процесінде қосуға болады.  

 Иілу кезіндегі қаттылық элементтерін жүктемені беру үшін болат муфтамен 

бекітілуі және "Тік-S" немесе "қатты толқын" конфигурациясы бар конструкцияларды 

қоса алғанда, су асты конструкцияларында су асты шеткі қосылымдарда субөлгіш 

ұстынды қолдауды қамтамасыз ету және осы жерде динамикалық қолдану жағдайларында 

иілуді  болдырмау үшін пайдаланылуы мүмкін.  

3.2.2 Жобалау өлшемшарттары және бұзылу түрлері 

Жаһандық талдауға негізделе отырып, иілудегі қаттылық элементтері  минималды иілу 

радиусында (MBR) жұмыс істейтін иілгіш құбыр  ол үшін белгіленген қызмет мерзімі 

ішінде иілгіш құбыр жүктемелерінің барлық ықтимал қосылыстарды ескеретін ең аз 

радиустан төмен түсуіне жол бермеуі тиіс. Қаттылық элемент конусының өлшемдері 

жоғары қысымды резервуар мен иілгіш құбырдың армирлеуші сымының ең аз иілу 

радиусы мен қажудың ұзақ мерзімділігі өлшемшарттарына сәйкес келетін созылу мен 

бұрыштың ең қатаң үйлесімін ескере отырып анықталады.  

 Иілу кезіндегі қаттылық элементінің жергілікті талдауы иілу кезіндегі қаттылық 

элемент денесінің үстіңгі геометриясын толығымен ескереді, мұнда конустық профильден 

цилиндрге ауысу орын алады. Иілгіш құбырлар мен төмен қаттылықтағы шланг 

кабельдерге арналған үстіңгі иілу қаттылығы мен ең иілгіш құбыр немесе шланг кабелінің 

арасында айтарлықтай үлкен айырмашылық бар. 

Осы тараудың 3.1.1-бөлімінде келтірілген көмекші жабдықтың кернеуі мен қажуын 

есептеу өлшемшарттары иілудегі қаттылық элементі үшін де қолданылады. 3.2-кестеде 

иілу кезіндегі қаттылық элементтеріндегі ықтимал ақаулар және олардың пайда болу 

себептері көрсетілген.  



 

74 
 

3.2-кесте Иілу кезіндегі қаттылық элементтеріндегі ықтимал ақаулар және олардың 

пайда болу себептері 

Ақау  Ықтимал себеп 

Иілу кезінде 

қаттылық 

элементінің 

денесі бұзылған 

a) Артық есептелген жүктемелер (API17L1-дегі 11-кесте:2013) 

b) Құлаған заттан немесе басқа су асты құрылымынан соққы 

(мысалы, арқан тарту) 

c) Қажулық жойылуы 

d) Өндірістік ақау (мысалы, құйма қуыстары) 

e) Төмендегінің әсерінен материалдың ескіруі: 

1) күн сәулесі (иілу кезінде тек беттік қаттылық элементтері) 

2) озон (тек иілудегі қаттылықтың беттік элементтері) 

3) теңіз суы 

4) жоғары температура 

f) Сусымалылығы (тірек құрылымынан иілгіш құбырдың көлбеу 

бұрышы есебінен кернеусіз орташа позициядан тыс орналасуы 

есебінен тұрақты жүктемеге ұшырайтын иілудегі қаттылық 

элементіне ғана қолданылады)  

g) Сәйкес келмейтін конструкция 

h) Орнын ауыстыру, сақтау, тасымалдау немесе орнату кезінде 

келтірілген зақымданулар 

Жұптастыру 

құрылғысының 

істен шығуы 

a) Артық есептелген жүктемелер (API17L1-дегі 11-кесте:2013) 

b) Қажулық жойылуы  

c) Коррозия  

d) Дәнекерлеу жігінің бұзылуы 

e) Зауыттық ақау (мысалы, дәнекерлеу жігінің ақаулығы)  

f) Сутекті сыңғақтануы  

g) Сәйкес келмейтін конструкция 

h) Қате орнатылуы  (мысалы, бекітпелер дұрыс тартылмаған) 

 

3.2.3 Жобалау мәселелері  

Иілу кезіндегі қаттылық элементіне арналған материал берілген функционалдық талаптар 

(атап айтқанда температура талаптары) үшін API 17 L1 [2] 5.2-бөлімінің және материалды 

таңдау бойынша 5.3-бөлімнің ережелері негізінде таңдалады. Иілу кезіндегі қаттылық 

элементтері әдетте полиуретаннан жасалады, ал олардың профилі түйіспедегі иілгіш 

құбырдың қаттылығын біртіндеп арттыруды қамтамасыз етеді. Негізгі жобалау 

параметрлеріне қаттылық элементінің материалы, қаттылық элементінің ұзындығы және 

қаттылық элементінің максималды сыртқы диаметрі кіреді. Минималды иілу радиусы 

(MBR) жобалаудың негізгі өлшемі болғанымен, шаршау және полиуретанды сығу 

сипаттамалары иілу қаттылығының элементтерін жобалаудағы маңызды сәттер болып 

табылады.  

 Жылудың пайда болуына және жарықтардың таралуына байланысты полиуретанды 

қаттылық элементтерінің шаршау зақымдануы жылу циклдерінің жиілігіне байланысты. 

Жылудың жинақталуы гистерезис полимерлерінің циклдік жүктемесінен туындаған 

энергияның таралуы нәтижесінде пайда болады. Жоғары жиіліктерде полиуретанда жылу 

жинақталуы жылу ыдырауына әкелуі мүмкін. Төменгі жиіліктерде сыну механикасы 

әдісін қолдана отырып, жарықтың таралуы мен өсуін модельдеуге болады. «Technip» 

сызықтық серпімділік бұзылу механикасына негізделген тәсіл әзірледі, оның көмегімен 

иілу кезіндегі қаттылық элементінің аса маңызды учаскелерінде деформацияны бағалау 

орындалады және циклдық жүктеме жағдайларында қаттылық элементінің шаршау 

төзімділігі есептеледі [5].  
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3.4-сурет Иілгіш құбырдың кеңернеу жүктемесі және максималды бұрышы 

Көмекші құрылғылар иілгіш құбырлардың көлденең қималарынан бөлек жобаланады. 

Иілгіш субөлгіш бағандардың жиынтық талдауынан алынған жүктемелер қосалқы 

құрылғыны жобалау кезінде кіріс деректері ретінде пайдаланылады. Сондықтан, жиынтық 

тексеру талдауы иілгіш құбырдың шаршау беріктігінің өлшемдері иілгіш құбырдың MBR 

өлшемдеріне сәйкес келсе де, қанағаттандырылмайтындығын көрсетуі мүмкін. Мұндай 

жағдайларда жүйені жасаушы өндірушіге иілгіш құбырдың қажулық өлшемдеріне сәйкес 

келетін иілу үшін қаттылық элементінің минималды өлшемдерін хабарлауы керек. 

3.2.4 Кеңернеулер 

Кеңернеулер-бұл иілу кезіндегі қаттылық элементтеріне ұқсас функцияны орындайтын 

болат элементтер, яғни жоғарғы бөлікте иілгіш құбырдың/субөлгіш бағанның бүгілуіне 

жол бермейді. Иілген кеңернеу беті кернеудің шоғырлануын тудыруы және құбырдың 

сыртқы қабығын зақымдауы мүмкін бетіндегі барлық бұйралардың алдын алу үшін қатаң 

төзімділікке сәйкес жасалады.  

 Иілгіш құбыр кеңернеумен байланысқан кезде, 3.4-суретте көрсетілгендей T тиімді 

созылу оған әсер етеді.  Қеңернеу жобалау суретте көрсетілгендей иілгіш құбырдың θ 

бұрышының орташа күйден максималды ауытқуларына негізделген. Максималды бұрыш 

қоршаған орта жағдайларына байланысты пайда болады, мысалы толқындар мен токтар 

платформаның/кеменің қозғалысына әсер етеді. Қеңеурен осі бастапқыда вертикальға 

қатысты φ бұрышын қабылдай алады. Орташа позицияда иілгіш құбыр кеңеурен осіне 

қатысты ø бұрышын қабылдай алады. Иілгіш құбырдың θ бұрышының өзгеруі иілгіш 

құбырдың орташа жағдайына қатысты болады. Бұрыштың максималды өзгерісі орташа 

позицияның белгілі бір жағынан үлкен болуы мүмкін [1]. Жобалаушы байланыс радиусы 

мен тиімді созылу үйлесімі иілгіш құбырдың сынуға төзімділігінен аспайтындығына көз 

жеткізуі керек. 

3.3 Иілу радиусын шектегіш  

Иілу радиусын шектегіш, әдетте, иілгіш құбырлардың (субөлгіш бағаналардың) жоғарғы 

немесе төменгі қосылыстарында орналасқан, олар құбырдың сыни нүктелерде бүгілуін 

тежейді (мысалы, қаттылық күрт өсетін субөлгіш бағандардың ұштарында). Олар 

болаттан немесе қатты пластиктен жасалған және негізінен құбырларға созылу, иілу және 

жылжу жүктемелерін шектеу үшін орнату немесе статикалық қолдану кезінде 

қолданылады. Қолданудың стандартты түрлерінің ішінде еркін аралықтың ұзын 

бөліктерінде иілгіш құбырларды қолдау (иілу салдарынан құбырдың зақымдану 
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мүмкіндігі жоғары), сағалық байламдар, құбырлардың соңғы қосылыстары (PLET), J-

тәрізді құбырлардың шығуы, қатты құбырлардың адаптері, су астындағы қалтқы және т. б.  

 Иілу кезіндегі қаттылық элементтерінен айырмашылығы, иілу радиусын 

шектегіштер иілгіш құбыр белгілі бір иілу радиусына жеткеннен кейін ғана қорғауды 

қамтамасыз етеді, олар иілудің алдын алатын механикалық оқшаулауды қамтамасыз ету 

үшін құбырдың айналасына орнатылады. Бұл элементтер берілген иілу радиусына 

жеткенге дейін құбырдың иілуіне кедергі келтірмейді, ал тиісті радиусқа жеткенде олар 

бұғатталады. - 3.5-суретте су астындағы иілгіш құбырдың соңғы қосылымында 

қолданылатын металл иілу шектегіші көрсетілген. Металл иілу шектегіші әдетте арзан 

бағамен қол жетімді; ол міндетті түрде зауыттық қаптамада, қорғаныш бояумен және 

анодтармен болуы керек.  

 3.6-суретте иілу радиусының типтік полимерлі шектеуішін көрсетеді. Шектегішпен 

бұғаттау құбырдың одан әрі бүгілуіне жол бермейді, ал қосымша жүктемелер иілу 

радиусын шектегішпен қабылданады. Жүктемелер шеттегі элементке бекітілген жанасуы 

үшін конструкцияның көмегімен көрші конструкциясына ауыстырылады.  

 

3.5-сурет Металл иілу шектегіші 

 

3.6-сурет Полимерлі иілу шектегіші 
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3.7-сурет Типтік полимерлі иілу шектегіші 

 

 

3.8-сурет Су бөлу ұстынының конфигурацияларын басқару кезінде пайдаланылатын 

жүзгіштік модульдері 

 3.7-суретте полимерлі типтегі иілу тежегішінің әдеттегі байланыс аймақтарын 

көрсетеді. Бұл суретте: 1-3. Байланыс аймақтары, 4. Тұрқы, 5. Ұшы. Иілу радиусын 

шектейтін элементтер құлыптау кезінде іргелес элементтер арасында иілгіш құбырдың 

қысылуын және зақымдалуын болдырмауға арналған. Шектегіштің дизайнында өткір 

жиектері жоқ тегіс тірек бар. Өйткені оқпандар жекелеген элементтердің жоғарлауы иілу 

тікелей болып табылады, онда оқпан бағаналар элементтерінің шектеуіш иілу болады 

изгибаться дейін бір қалыпты қисық. Дегенмен, жергілікті иілу иілгіш құбырдың MBR 

талаптарына сәйкес келеді. 

3.4 Жүзу модульдері 

Қалқымалы мұнай өндіру жүйелерінде қолданылатын иілгіш құбырлар (субөлгіш 

бағандар) мен шланг кабельдері, әдетте, суретте көрсетілгендей, өз салмағымен табиғи 

түрде пайда болғаннан гөрі жұмсақ конфигурация жасау үшін пайдаланылады. 3.8. Иілгіш 

құбырлардың бұл конфигурациясының мақсаты иілгіш құбырда айтарлықтай созылу 

кернеуін жасамай және оның зақымдану қаупін арттырмай, қолайлы диапазонда қозғалу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады. Иілгіш құбырға бекітілген жүзу модульдері 

бетіндегі қажетті созылу кернеуін азайтады және құбырдың қажетті конфигурациясын 

алуға көмектеседі.  

Жүзу модульдері жұқа қабырғалы ауа цилиндрлері немесе белдіктермен құбырға 

бекітілген синтаксистік көбік модульдері болуы мүмкін. Жүзу Модулінің материалы 

судың сіңуіне ұзақ уақыт тұрақтылықты қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып 

таңдалады. Жүзу модульдеріне келесі минималды талаптар белгіленген [2]: 

 иілгіш құбыр ұзындығының бірлігіне талап етілетін таза жүзудің бастапқы немесе 

соңғы мәні, 

 жүзбелі / ауырлатылған учаскенің ұзындығы. 

3.5 Катодты қорғау 

Теңіз суымен байланысқа байланысты су астындағы иілгіш құбыр болатының ішкі 

қабаттарының катодты коррозиясы иілгіш құбырдың бүкіл ұзындығына таралуы мүмкін. 

Иілгіш құбырларды катодтық қорғау ретінде анодтар теңіз суымен жанасатын Болаттың 

соңғы қосылыстарының коррозиясын болдырмау үшін қолданылады. Сонымен қатар, 

анодтар болаттан жасалған және полимердің сыртқы қабығына зақым келтіру арқылы суға 

ұшыраған иілгіш құбырдың ішкі элементтерін қорғайды.  
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 3.9-суретте анодты иілгіш құбыр құрылғысының мысалы көрсетілген. Анодтар 

сыртқы қосылыстардың жанында орнатылады. Соңғы қосылыста иілгіш құбырдың барлық 

арматуралық қабаттары қисық және соңғы қосылыстың металл қоймасымен тығыз 

байланыста болады. Су өткізбейтіндігін қамтамасыз ету және соңғы қосылыстың сыртқы 

бөлігін қалыптастыру үшін құрылымға металл қақпақ орналастырылған. Қақпақ пен 

соңғы қосылыстың жиынтығы арасындағы бос орын шайырмен толтырылады. Қорғаныс 

қақпағы қақпақ, арка және барлық арматуралық қабаттар арасында тұрақты байланыс 

пайда болуы үшін соңғы қосылыстың доғасына бұралады. Иілгіш құбыр армирлеуді 

коррозиядан қорғайтын анодтық катодтық қорғаныс жүйесін қосқан кезде, иілгіш 

құбырдың айналасында соңғы түйіспеден 1-10 м қашықтықта қапсырма немесе қысқыш 

орналастырылған. Қапсырма белгілі бір ұзындыққа ие және бір немесе бірнеше анодтар 

қапсырманың сыртқы шекарасына орнатылады. Анодтар металл өру арқылы соңғы 

қосылыстың қақпағына қосылады, осылайша анод электр өткізгіш қосылыстың көмегімен 

қисық арматурамен және соңғы қосылыстың доғасымен қосылады. Теңіз түбінде 

орналасқан иілгіш құбырлар жағдайында соңғы қосылыстағы анодтық қорғаныс жүйесі 

ұзындығы шамамен 4000 м қорғауды қамтамасыз етеді. Құрлықтағы тот баспайтын 

болаттан жасалған қосылыстар үшін қолдануға келетін болсақ, су ортасы болмаған кезде 

катодтық қорғаныс жүйесі қажет болмауы мүмкін. 

 

3.9-сурет  Анодтардың орналасуы 

3.6 Айналмалы кеңістікті желдету жүйесі 

Уақыт өте келе магистраль бойымен тасымалданатын бұрғылау сұйықтықтары ішкі 

полимерлі қабық арқылы құбырдың сақиналық кеңістігіне таралады. Бұрғылау 

сұйықтықтарында жиі кездесетін коррозиялық газдар (мысалы, CO2, H2S және су буы), 

сондай-ақ CH4 сияқты көмірсутектер қысым астында ішкі полимерлі тосқауыл қабаты 

арқылы таралады және суретте көрсетілгендей сақина кеңістігінде жиналады. 3.10. Бұл 

газдар қысым мен созылу кернеуінің әсерін болдырмайтын арматуралық қабаттарда 

жалпы немесе нүктелік коррозияны тудыруы мүмкін. Судың болуы қысым мен созылу 

кезінде жұмыс істейтін құрыш болат қабаттарының шаршауына теріс әсер етуі мүмкін. 

H2S болуы Болатта сутегі крекингін (HIC) және кернеулі сульфидті крекингті (SSC) 

тудырады. H2S концентрациясын жобалау кезеңінде мұқият бағалау керек, өйткені 

белсенді күкірт қосылыстары болмаған жағдайда жұмыс істеуге арналған құбыр үшін 

қышқыл ортада қолайсыз коррозияға ұшырайтын жоғары берік болатты қолдануға 

болады.  

 Түтіктің Болат қабаттарына коррозия мен шаршаудың теріс әсерінен басқа, 

газдардың болуына байланысты сақиналық кеңістіктегі қысымның жоғарылауы құбырдың 

ішкі полимерлі қабығының бұзылуына әкелуі мүмкін. Құбырдың ішкі оқпанында кенеттен 

қысым жоғалған жағдайда (мысалы, жүйенің авариялық ажырауы салдарынан) сақиналы 

кеңістіктегі қысым ішкі оқпан қысымынан жоғары болуы мүмкін және ішкі полимер 

қабықшасының шайылуына, сұйықтық құрамының бұзылуына және құбырдың бұзылуына 

әкелуі мүмкін. Болат қаңқасы, әдетте, сақиналы кеңістікте газдың жиналуына байланысты 

осындай ұсақтайтын қысымға төтеп беруге арналған. Сондай-ақ, болат қаңқасы жоқ 
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иілгіш құбырлар бар, әсіресе көмірсутекті емес заттарды тасымалдау үшін; бірақ мұндай 

бұзылу мүмкін. 

Сақиналы аймақта енетін газдардың жиналуы сыртқы жабынды зақымдауы мүмкін, бұл  

сақиналы аймақтағы қысым құбырдың сыртындағы қысымнан жоғары болған кезде 

арматуралық қабаттарды қорғайды. Бұл қауіп терең суларда төмен, өйткені 

гидростатикалық қысым айналмалы аймақтағы қысымды өтейді. Керісінше, егер енетін 

газдар шығарылмаса, бұл қауіп су бетінде жоғары болады.  

 

3.10-сурет Газдардың иілгіш құбырдан сақиналық кеңістікке енуі 

 Диффузияға байланысты құбырдың сақиналық кеңістігінде енетін газдардың 

жиналуын болдырмау үшін газды шығару жүйесі құбырдың құрылымына енеді, бұл 

газдарды сақиналық кеңістіктен атмосфераға шығаруға мүмкіндік береді. Газды шығару 

жүйесі кіші ішкі диаметрі бар құбырлардан немесе механикалық өңделген арналардан 

тұруы мүмкін, олар құбырдың сақиналық кеңістігі арқылы соңғы қосылыстардағы газ 

шығару клапандарына үздіксіз ағу жолын құрайды. Шығару клапандары құбырдың екі 

ұшына да біріктіріліп, сақина кеңістігіне тікелей қосылуы мүмкін. Сонымен қатар, оларда 

алдын-ала белгіленген қысым айырмашылығы бар, шамамен 2-ден 3 барға дейін (30-45 

фунт) және олар теңіз суының сақиналық кеңістікке енуіне жол бермеу үшін тығыздалған, 

егер қысым айырмашылығы байланыссыз иілгіш құбырлар немесе байланыссыз иілгіш 

композиттік құбырлар үшін берілгеннен төмен болса.  

 Сондай-ақ, қысымның күтпеген жоғарылауы немесе негізгі клапандар дұрыс 

жұмыс істемеген жағдайда, иілгіш құбырдың сыртқы қабығы арқылы жыртылған 

мембраналарды екінші реттік ағын жолы ретінде орналастыруға болады. Газдан 

қорғайтын клапандар мен жарылғыш мембраналардың дизайнына қойылатын минималды 

талаптар API 17J-де келтірілген. Жоғарғы қосылыста сақиналы кеңістіктегі газ шығару 

жүйесі иілгіш субөлгіш колоннаның сақиналық кеңістігіне сұйықтықтардың немесе 

агрессивті газдардың кері ағынын болдырмауға арналған. Жұмыс кезінде сақиналы 

кеңістіктегі қысымның шамадан тыс көтерілуіне жол бермеу үшін газды шығару жүйесін 

қақпақпен жабуға болмайды.  

 3.11 (a) суретте «Schlumberger» және «Total» әзірлеген «subC-racs» атты субөлгіш 

ұстынның сақиналы кеңістігінің күйін бақылау жүйесі [7] иілгіш субөлгіш ұстын мен 

желдеткіш шығарындыларының тұтастығына мониторинг жүргізетін автоматтандырылған 

жүйе көрсетілген. Жүйенің негізгі функциялары: сақиналы кеңістіктің бос (құрғақ) 

көлемін және газ бен су буының шығынын өлшеу. "SubC-racs" жүйесі толық және үздіксіз 

бақылауды қамтамасыз етеді және шаршағыштыққа күдік туындағанға дейін субөлгіш 

бағанның сақиналы кеңістік жүйесінде пайда болатын үрдістерді тез анықтайды; жоғарғы 
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шығару жүйесімен оңай орнатылады. Ұсталған газ бен су буының құрамын тұтастықты 

одан әрі растау және пайдалану бағаларын орындау үшін тексеруге болады. Өлшенген 

ағын мен құрамның динамикасы суды бөлу колоннасы жүйесінің бұзылуының әртүрлі 

факторларының тұтастығын бағалау үшін маңызды деректерді қамтамасыз етеді. Бұл 

факторларға ерітілген СО2 немесе H2S жоғары концентрациясы, сақина кеңістігінің 

ішіндегі конденсация, жұмыс температурасының күрт жоғарылауына байланысты 

ағынның жылдамдығы немесе қысым корпусының тозуы және теңіз суының сыртқы 

қабық арқылы енуі жатады. 

 

3.11-сурет Сақиналы кеңістіктің күйін бақылау жүйесі. (a) SubC-racs жүйесі; (b) 

«Technip» желдету жүйесі 

 3.11 (b) суретте  «Technip» әзірлеген иілгіш құбырларға арналған газды бұру жүйесі 

көрсетілген [6]. Тасымалданатын бұрғылау сұйықтығында газдар болған кезде, сақиналы 

кеңістікте газдардың жиналуын болдырмау үшін бұл жүйе иілгіш құбырлардың барлық 

соңғы қосылыстарына біріктіріледі. Су астындағы екі ұшы бар иілгіш түсіру құбыры үшін 

газды шығару клапандары соңғы қосылыстардың желдету саңылауларына орнатылады. 

Қысым ашылу қысымының мәніне жеткен сайын (әдетте 2-ден 3 барға дейін) газ 

шығарылады. Қалқымалы платформамен байланысқан иілгіш субөлгіш бағаналарда газды 

шығару жүйесі алау жүйесіне қосылған. 

3.7 Шеткі қосылыстар 

Терминалды қосылыс иілгіш құбыр жүйесін жобалау кезінде маңызды механикалық 

құрылғы болып табылады, ол иілгіш құбыр денесі мен коннектор арасындағы ауысуды 

құрайды. Құбырдың әртүрлі қабаттары соңғы қосылымға шығарылады, ал жүктемелер 

иілгіш құбыр мен коннектор арасында беріледі. 

 3.12 (а) суретте байланған иілгіш құбырлар үшін үлгілік шеткі қосылыс, ал (b) – 

жоғары қысымды байланбаған иілгіш құбырлар үшін үлгілік шеткі қосылыс көрсетілген. 

Соңғы қосылыстар құбырларды дайындау кезінде қосылуы мүмкін немесе бұрын 

зауыттық қабылдау сынақтарына (FAT) ұшыраған иілгіш құбырға орнатылуы мүмкін [8]. 
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3.12-сурет Байланған және байланбаған иілгіш құбырлар үшін шеткі қосылыстардың 

мысалы 

 Соңғы қосылыстар құбырдың барлық қабаттарының ағып кетуіне, құрылымдық 

деформацияға немесе сымның, каркастың немесе экструдталған қабаттардың құбырдың 

бүкіл қызмет ету мерзіміне енуіне жол бермеу үшін және коррозия, шөгу, сығылу, ескіру 

және қысым әсерін қоса алғанда, барлық тиісті факторларды ескере отырып сенімді түрде 

жабуға арналған. Соңғы қосылыстар нақты динамикалық немесе статикалық жұмыс 

жағдайлары үшін анықталған жылу циклдері мен қысым циклдерін қарастырады [3]. 

Шеткі қосылыстың конструкциясы ішкі қабықтың, сыртқы қаптаманың және шеткі 

қосылыстағы өзге аралық қабықтардың (мысалы, оқшауланған құбырларда немесе тегіс 

ұңғылы құбырларда) герметикалығын қамтамасыз етеді. Соңғы буындарды 

қысу/тығыздау механизмінің дизайнына байланысты жұмыс жүктемелерінен туындаған 

бірлескен деформация қызмет мерзімі ішінде қабықтың бұзылуына әкелмейді. 

3.7.1 Байланбаған иілгіш құбырлар 

Төменде байланыстырылмаған иілгіш құбырларға арналған шеткі қосылыстың жалпы 

жобалық сипаттамалары келтірілген: 

 Шеткі қосылыстар әр иілгіш құбыр үшін жеке жобаланған;  

 Қолмен құрастыру; 
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 Шеткі қосылыстар ретінде фланецтер, розеткалар, дәнекерленген немесе API/ANSI 

сәйкес басқа болуы мүмкін; 

 Беріктік құбырдың үзілуіне және созылу сынуына қарағанда жоғары; 

 Ең көп таралған құрылымдық материал-төмен қоспаланған  AISI 4130 болат, AISI 

8630H болат, ASTM A182 F22, ASTM A350 Lf2, ASTM A694 F48 / F52 / F65, ASTM 

a707 L3/L4 болат; 

 Стандартты жабын: электролиттік никельмен қаптау және түрлі эпоксидті 

шайырлар. 

3.7.1.1 Жобалау өлшемшарттары   

Байланбаған иілгіш құбырлардың шеткі қосылыстарында созылу жүктемесіне ұшыраған 

бөлшектер мен компоненттерге арналған жобалық талаптар (3.1) және (3.2) 

формулалармен көрсетіледі:  

(3.1) 

(3.2) 

мұндағы σt:  созылу кезіндегі айналмалы кернеу;  

σe:  эквивалентті кернеу (Мизес немесе Треск фоны);  

n: 3.3-кестеде көрсетілгендей кернеуді пайдаланудың рұқсат етілген коэффициенті. 

 Жүктемелердің барлық физикалық мүмкін комбинацияларын ескере отырып, соңғы 

қосылыстардың зәкір жүйесіне қойылатын жобалық талаптар келесідей көрсетілген: 

 (3.3) 

мұндағы: 

F: кернеу мен қысым кезінде есептелген кернеу нәтижесінде пайда болатын есептелген 

тарту күші; 

Fy: зәкір құрылғысының қуаты; 

n: 3.3-кестеге сәйкес зәкір құрылғысының жүктемесін рұқсат етілген пайдалану 

коэффициенті. 
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3.3-кесте Байланбаған иілгіш құбырлар үшін шеткі қосылыстарды рұқсат етілген пайдалану коэффициенттері [3] 

Құрамбөлі

к  
Қирау түрі  

Жобалау 

өлшемшарттар

ы  

Пайдалану шарттары Пайдаланудан тыс жағдайлар 

Жұмыс 

қабілеттілігі

н сақтау 

Тұрақты  

Нормада

н ауытқу 

Уақытша  

Қалыпт

ы  

Экстремалд

ы  

Қалыпты  
Экстремалд

ы  
Орнат

у  

Сына

қ  

Қысыммен  Алшақтық  Кернеуі  0,67 0,85 0,85 0,67 0,91 0,85 0,97 

Созылу 

қарсы 

армирлеу  
(11 

Сынық  Кернеуі  0,67 0,85 0,85 0,67 0,91 0,85 0,97 

Анкерлік 

армирлеу 

құрылғы 

және 

созылу 

 Суыру  

 Сынық  

 Құю 

массасын

ың 

бұзылуы 

салдарына

н тарту 

Жүктеме  0,67 0,85 0,85 0,67 0,91 0,85 0,97 

1-ЕСКЕРТПЕ: жобалау әдістемелерінде монтаждау процесі нәтижесінде туындайтын болаттың кедергісіндегі кез келген өзгерістер, мысалы, 

қыздыру/дәнекерлеу салдарынан микроқұрылымның өзгеруі немесе микрожарықтардың немесе өзге де ақаулардың пайда болуы ескерілуі 

тиіс. 
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3.7.1.2 Металл материалдар 

Шығару саңылаулары бар шеткі қосылыстар таңдалған материалдың арқасында немесе 

қолайлы жабын мен катодтық қорғаныстың үйлесуіне байланысты коррозияға төзімділік 

қамтамасыз етілетіндей етіп жасалған. Шеткі қосылыстардың ішкі беттерінің материалы 

тасымалданатын сұйықтықпен бірге енетін қатты бөлшектер тудыратын эрозияға төзімді 

болуы керек. Сутекті морттауға есептелген немесе тиісті ортада осындай жағдайға 

ұшыраған барлық металл компоненттері осындай әсерге төзімді материалдардан жасалған 

катодты қорғанысқа ие болуы тиіс. Айдалатын сұйықтықпен жанасатын барлық бет 

тоттануға төзімділік сынағынан өтуі тиіс. Қабықтың тығыздағыш сақиналары және 

фланецтердің тығыздағыш беттері таңдалған материалдың немесе жабынның арқасында 

коррозияға төзімді болуы керек. 

 Қысыммен жұмыс істейтін негізгі бөліктерге арналған шеткі қосылыстардың 

металл элементтері ASTM A668, ASTM A29 немесе ASTM A182 стандарттарының 

талаптарына сәйкес жалғануы керек. Қышқыл ортада пайдалану үшін металл материалдар 

NACE MR0175 талаптарына сәйкес келуі керек. Тот баспайтын болаттан жасалған 

дуплексті шеткі қосылыстар ASTM G48-03 (A әдісі) стандартына сәйкес коррозияға 

төзімділік сынақтарынан өтеді.  

 Шеткі қосылыстарды жобалау және өндіру кезінде бірқатар маңызды мәселелерді 

ескеру қажет. Мысалы, қысым түскен қабықтың және тығыздағыш сақинаның өлшемдері, 

қысыммен түпкілікті армирлеу  және болтты қосылыстарды технологиялық керу үшін 

қатаң өндірістік рұқсаттар маңызды, ол иілгіш құбырдың болат қабаттарынан 

жүктемелердің шеткі қосылыстың құрылымына сәйкес берілуін қамтамасыз етеді. Шеткі 

қосылыстар жүйесінің ішкі бөлігі ауа кеңістігінің пайда болуын болдырмау үшін 

эпоксидті шайырмен толтырылады. Желдету  саңылауларының дұрыс орналасуы және 

жұмыс істеуі  айналмалы кеңістікте газдардың жиналуын болдырмау үшін де маңызды.  

Анод қысқышының құрылымы әдетте құбырлардың иілгіш ұштарының қосылыстарын 

коррозиядан қорғау үшін қолданылады. Орнатпас бұрын кепілдік беру үшін болат 

щеткамен шеткі қосылыстың бетін ROV (қашықтан басқарылатын құрылғы) тазартуы 

керек.  

3.7.1.3 Әр түрлі өндірушілердің шеткі қосылыстары 

Шеткі қосылыс иілгіш құбырдың ажырамас бөлігі болып табылады. 3.13 суретте шеткі 

қосылыс, сонымен қатар құбырдың барлық негізгі құрылымдық қабаттының, яғни 

каркастың, ішкі полимерлі қабықтың (гидрооқшаулағыштың), қысым түскен армирлеуші 

қабаттың, созылуға қарсы армирлеуші қабаттың және сыртқы полимерлі қаптаманың 

аяқталу нүктесін қамтамасыз ететіндігі көрсетілген.  

 Байланбаған иілгіш құбырлардың негізгі өндірушілері:  

 Technip-Coflexip  

 Wellstream - GE Oil & Gas  

 NKT/NOV (National Oilwell Varco) 

 Жоғарыда аталған өндірушілердің байланбаған иілгіш құбырларына арналған 

шеткі қосылыстардың бірнеше түрлері ішкі қабықты қысу принципін қолдана отырып 

жасалды. API 17J сәйкес иілгіш құбырларға арналған шеткі қосылысты жобалау және 

өндіру дұрыс бекіту мен тығыздықты қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады, бұл әдетте 

қабықты қысу немесе қабықты радиалды бағытта қатты элементпен ішінара ену арқылы 

жүзеге асырылады. 3.14-суретте  «Technip»/»Wellstream» байланбаған иілгіш құбырларға 

арналған шеткі қосылымды көрсетеді. Корпус пен ішкі қабықтың арасында құбырлы 

төлке салынған, ол қысу кезінде қабыққа радиалды жүктеме түсіреді. Қабық 

деформацияланатын қысқыш сақинаның көмегімен қысылады, ол осьтік итеру кезінде 
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кесілген конус түріндегі тіреумен өзара әрекеттеседі, радиалды түрде ішке қарай 

деформацияланады және қабыққа еніп, оны жауып, тығыздайды. Мұндай сақина 

моноконустық тығыздағыш сақина деп те аталады. 3.15-суретте  қысым түскен қабықты 

қысу процедурасы көрсетілген. Сондай-ақ шеткі қосылыстың сатылы бөлігі бар, ол шеткі 

қосылыстың сатылы цилиндрлік корпусына кіруі мүмкін. Ішкі қабық алдыңғы конустық 

төлке көмегімен бекітілген және қымталған, ал аралық қабық бекітілген және осьтік 

қысуды қамтамасыз ете отырып және сатылы бөлігін бекіту үшін шеткі қосылымға 

жеткізуге мүмкіндік бере отырып,  бұранданың көмегімен артқы жағында құбыр 

доғасымен қымталған.  

 

3.13-сурет Байланбаған иілгіш құбырларға арналған үлгілік шеткі қосылым [9] 

 

 

3.14-сурет Байланбаған иілгіш құбырларға арналған шеткі қосылым [10] 

 Шеткі қосылыстың біраз компоненттері арнайы құралдар мен құрылғылардың 

көмегі арқылы жиналады.  Барлық өндірістік және құрастыру процестерінің сапасын 

бақылау иілгіш құбырдың бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде құрылымның тұтастығы мен 

қымталуын қамтамасыз ету үшін өте маңызды. 
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3.15-сурет Қысым түскен қабықты қысыңыз 

 

 

3.16-сурет Соңғы қосылыстың тосқауыл тығыздағышының схемалық бейнесі 

Әлбетте, тиімді тосқауылды тығыздау жүйесі шеткі қосылыстарды жобалауда маңызды 

болып табылады. Жоғары қысымды иілгіш құбыржолдарға арналған  «металл металлға» 

қағидасы бойынша шеткі қосылыстың тосқауыл тығыздағышының схемалық бейнесі 3.16-

суретте көрсетілген [11, 12].  Осы суретте көрсетілген жалпыланған тығыздау схемасына 

сәйкес, тосқауыл тығыздағышында ішкі қысым арқылы ағып кетудің болжамды екі жолы 

болуы мүмкін: металл тығыздағыш сақина мен полимерлі тосқауыл қабаты арасындағы 

бір жол, ал «металл металға» түйісу орнындағы тығыздағыш сақина мен негізгі бөлік 

арасындағы тағы бір жол. 

 Тығыздаудың ұқсас жүйесін «NKT» («NOV») (3.17-сурет) компаниясы 

тығыздағыштар мен іргелес беттер арасында жеткілікті байланыс қысымын қамтамасыз 

ету мақсатында сақиналы тығыздағыштар үшін қолданылады. Шегендеу бөлігін төлкемен 

байланыстыратын бұрандамаларға бұрау кезінде шеген бөлігі төлкеге қарай жылжиды. 

Тығыздағыштардың геометриясына байланысты осьтік күш шегендеу бөлігінен ішкі 

қаптама мен тығыздағыштың арасындағы байланыс қысымына өтеді.  

3.7.2 Иілгіш композиттік құбырлар 

Иілгіш композиттік құбырларда иілгішлікті сақтай отырып, құбырдың беріктігін 

арттыратын бір немесе бірнеше қабат материалдармен (армирлеуші қабат) қоршалған 

полимерлі материалдың ішкі қабаты және ішкі қабаттарды оқшаулайтын полимердің 

сыртқы қаптамасы болады.  Әрбір осындай құбыр құбырларды бір-біріне немесе басқа 

элементтерге қосатын шеткі қосылыспен жабдықталуы керек.  3.18-суретте композиттік 
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иілгіш құбырға (FCP) арналған стандартты шеткі қосылыс көрсетілген. FCP-ге арналған 

шеткі қосылыс FCP-дың  ашық ұшын ұстап тұру және тығыздау үшін, кернеу 

жүктемелерін және құбыр құрылымына қысымды беруге арналған айлабұйымды 

қамтамасыз ету үшін қолданылады. Құбырмен немесе қосқышпен (фланец немесе келте 

құбыр) түйіндесу дәнекерлеуге дайындаумен орындалады. FCP-дың шеткі  қосылыстары 

үшін, әдетте,  шеткі қосылыстың сыртқы және ішкі ойықтары арасына иілгіш құбыр 

денесін қысу арқылы иілгіш құбырларды жалғау үшін қысқыш қосылыстар қолданылады. 

 

3.17-сурет «NOV» шеткі қосылыс [9] 

 

3.18-сурет Композиттік иілгіш құбыр үшін типтік шеткі қосылу. (a) Фланец бар 

шеткі қосылыс; (b) Муфталы қосылыс 

 3.19-суретте  Қос қысу процесі көрсетілген, онда шеткі қосылыс FCP құбырына 

бекітіледі. Алдымен, дөңгелек құралбілік көмегімен ішкі қысу орындалады, оның 

көмегімен диаметрі бойынша қосылыстың кез-келген ішкі ауытқуын азайту үшін қосылыс 

сызығының ішкі бөлігі кеңейеді. Содан кейін құбыржолдың барлық қызмет ету мерзімі 

ішінде сипаттамалардың сақталуын қамтамасыз ететін қысқыш күш пен сұйық 

тығыздағышты жасау үшін сыртқы төлкенің  жиегі штамппен қысылады. 

 Төменгі қысымда ортаңғы муфталардың шеткі қосылыстары үшін, әдетте, 

тығыздау сақиналары бар резеңке тығыздағыштар жүйесі қолданылады, өйткені оларды 

тез жинауға болады (және бөлшектеуге болады). Гидравликалық тығыздау құбырдың 

бұрандалы ұшындағы ойықтарға салынған бір немесе бірнеше резеңке тығыздағыш 

сақиналармен қамтамасыз етіледі. 
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3.19-сурет Шеткі қосылысты қысу процесі [13] 

3.7.2.1 Жобалау өлшемшарттары 

Иілгіш композиттік құбырлардың шеткі қосылысы құбырдың қалған бөліктеріндегідей 

құбырдың жалғанған ұшының құрылымдық тұтастығын қамтамасыз етуі керек. 

Орнатылған муфта құбырдың есептік сипаттамаларына, атап айтқанда, қалыпты жұмыс 

жағдайында құбырға түсетін максималды жүктемелерге сәйкес келуі немесе асып кетуі 

керек.  ASTM F2805 стандартты спецификациясында [14] көп қабатты термопластикалық 

және иілгіш болат құбырлар мен қосылыстар API 17J-ға сәйкес жобалау өлшемшарттарын 

ескере отырып, термопластикалық ішкі және сыртқы қабаттары мен ұштары бар зауыттық 

көп қабатты иілгіш болат құбырларға арналған материалдар, өлшемдер, өндіріс сапасы, 

таңбалау талаптары мен сынақ әдістері сипатталады.  

 Жобалау әдістемесі мен есептеу коэффициенттері API 17J және API 17K-де бірдей. 

3.7.1.1 бөліміндегі ұқсас жобалау өлшемшарттары композиттік иілгіш құбырлар үшін 

қолданылатын қысылған шеткі қосылыстарға қолданылады. 

3.7.2.2 Материалдар 

FCP композиттік иілгіш құбырларға арналған шеткі қосылыс иілгіш құбырға механикалық 

түрде бекітілген металл құрылғы болуы мүмкін. Шеткі  қосылыстардың материалы әдетте 

сұйықтықтармен үйлесімділікті және коррозия мәселелерін ескере отырып таңдалады. 

Әдетте 316L тот баспайтын болаттан, коррозияға төзімді қорытпадан (CRA) немесе 

қышқыл ортаға арналған NACE MR0175 талаптарына сәйкес келетін басқа тот баспайтын 

болаттарға артықшылық беріледі, дегенмен көміртекті болаттың соңғы қосылыстары (CS) 

де бар. CS тез ішкі коррозияға ұшырайды, сондықтан шеткі қосылыстар үшін қолайлы 

материал емес. Сондықтан коррозия негізгі проблема болмаған кезде, мысалы, сынақ және 

орнату үшін немесе құрғақ газды шығару үшін шеткі  қосылыстар үшін қолдануға болады. 

316L тот баспайтын болат біркелкі коррозияға және сутегі зақымдалуына төзімді.  Әдетте 

316L кернеулі сыртқы хлорлы коррозиялық шытынауға ұшырамайды (CSCC). Алайда, 

батпақты ортада ол сыртқы жергілікті коррозияға ұшырайды (мысалы, нүктелік коррозия, 

саңылаулы коррозия және микробиологиялық факторлардың әсерінен болатын коррозия). 

 316L болатты сыртқы қорғаудың келесі әдістерінің бірін қолданған жағдайда шеткі 

қосылыстар үшін материал ретінде пайдалануға болады: 
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 Сумен тікелей жанасуды болдырмау үшін соңғы қосылыстардың сыртқы бетін 

жабуға арналған термошөгімді манжеттер. 

 «Құрбандық» анодтарын қолдана отырып катодтық қорғаныс; 

 Катодтық қорғаныс және жабындар, әдеттегі жабындар нүктелік және саңылаулы 

коррозияның алдын алады және «құрбандық» анодтарының шығынын азайтады. 

 Коррозиядан қорғау үшін 316L орнына химиялық никель жабыны бар көміртекті 

болатты қолдануға болады, ол аралық муфталар үшін анағұрлым сезімтал балама 

материал болып табылады. Ортаңғы муфта барлық жағынан химиялық никельмен 

қапталған. Қысу процесі ортаңғы муфтаның сыртқы жағындағы никель қабатын 

зақымдауы мүмкін. Химиялық никель CO2, H2S және хлоридтері бар мұнай кәсіпшілігі 

үшін жақсы келеді. Химиялық никель негізіндегі жабындар, егер жабында олқылықтар 

болса, протекторлық қорғауды қамтамасыз етпейді. Құрамында құм немесе басқа ықтимал 

эрозия бөлшектері бар сұйық ағындар үшін никельмен қапталған көміртекті болаттың 

орнына 316L тот баспайтын болатты пайдалану ұсынылады. 

316L  тот баспайтын болат 

Егер шеткі қосылыс 316L болаттан жасалған болса, ол CO2 және жалпы коррозияның кез-

келген басқа түріне төзімді болады. Алайда, 316L болаты оттегі мен хлоридті ортада 

сыртқы нүктелік және саңылаулы коррозияға ұшырайды. Батпақты ортада ол 

микробиологиялық коррозияға (MIC) ұшырайды.  60°C-тан жоғары температурада ол 

сыртқы хлорлы коррозиялық шытынауға (CSCC) ұшырайды. Қатты заттардың ағымы мен 

жүктемесіне байланысты ол эрозияға және эрозия-коррозияға ұшырайды.  

Көміртекті болат  

Егер шеткі қосылыстар үшін көміртекті болат қолданылса, ішкі СО2 коррозиясы және 

сыртқы оттегі коррозиясы пайда болады. 316L болатына ұқсас, көміртекті болат 

микробиологиялық коррозияға, эрозияға және эрозия-коррозияға ұшырайды. Армирлеуде  

және шеткі қосылыстарда айқындалған сипаттамалардың нашарлау механизмі 3.4-кестеде 

келтірілген.  

3.7.2.3 Шеткі қосылыстардың түрлері 

Көп жағдайда FCP құбырлары үшін дала жағдайының талаптарына байланысты шеткі 

қосылыстардың келесі үш түрі қолданылады: фланецтері бар шеткі қосылыстар, муфталы 

шеткі қосылыстар және дәнекерленген тар бөлігі бар шеткі қосылыстар (мойын). 

 Фланецтері бар шеткі қосылыстар 

Фланецтері  бар шеткі қосылыстар үшін болттар арқылы басқа байланыстырушы құбырға 

қосылатын стандартты еркін айналатын фланецтер қолданылады.  Олар құбырларды 

жалғауға жарамды және құбырды құбыржолдың соңына жалғау үшін де қолдануға 

болады. Фланецтері  бар шеткі қосылыста көбіне клапандар және өзге де оң және теріс су 

құбырлары сияқты  құбыржолдың басқа стандартты бөліктерін қосу үшін қолданылады.  

 Муфталы  шеткі қосылыстар  

Муфталы  шеткі қосылыстар - құбырдың екі бөлігіне қосылатын  екі ұшы бар біріктірілген 

қосылыс құрылымы.  Олар алыс қашықтыққа салынған құбыржолдардың ортаңғы 

бөліктерін үздіксіз қосуға жарамды. 
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3.4-кесте Армирлеу  және шеткі қосылыс материалдары сипаттамасының нашарлау 

механизмі  

Материалдар Сипаттамалардың нашарлауының 

мүмкін механизмдері 

Армирлеу (қоспалауы төмен болат немесе 

көміртекті болат) 
 CO2-коррозия 

 Оттегі коррозиясы 

Шеткі қосылыс 

материалдары 

316L  CSCC сыртқы коррозия 

 Сыртқы нүктелі коррозия, 

саңылаулы коррозия 

 Сыртқы МБК (MIC) 

 Эрозия және эрозия-коррозия 

CS (көміртекті болат)  Ішкі CO2-коррозия 

 Сыртқы оттегі коррозиясы 

 Сыртқы МБК 

 Ішкі эрозия-коррозия 

 Дәнекерленген  тар бөлігі бар шеткі қосылыстар  

Дәнекерленген мойынға арналған қосылыстар қысқа ұстындармен байланысқан ішкі және 

сыртқы төлкелерден тұрады. Оларды FCP құбырларын болат құбырлармен немесе 

құбырдың ұшымен дала жағдайының стандартты дәнекерлеу әдістерін қолдана отырып, 

сондай-ақ дәнекерленген мойынға немесе металл құрылымына ұқсас қосылыс үшін 

пайдалануға болады. 

 3.20-суретте шеткі қосылыстардың негізгі түрлері көрсетілген. 

   Муфталы шеткі қосылыс – бұл  дәнекерленген фланецтерсіз немесе бұрандалы 

қосылымы бар фланецтерсіз бір компонентті қосылыс;  ол қалың өзекті қолдана отырып, 

сыртынан қысылады. Сонымен қатар, қосылыс қосымша тығыздауды қамтамасыз ету 

үшін өзекпен жанасатын жерде сақиналы тығыздағыштармен жабдықталған.  Қосылым 

арқылы ішкі желдету оңай жасалады және қажет болған жағдайда кіретін газдың шығуын 

қамтамасыз етеді. Барлық қолданыстағы қосылыстар тот баспайтын немесе көміртекті 

болаттан жасалған. Қосылыс құбырға қосылған құралбіліктен және құбырды қысатын 

төлкеден тұрады. Құралбілік пен төлке бір бағытты тістермен жабдықталған, олар 

құбырдың қаптамасы мен қабығын сенімді ұстайды. Төлкенің қысылуы армирлеуді 

орнында ұстап тұратын қысқыштың өте жоғары тұрақты күшін қамтамасыз етеді. 

Құралбілік қысқыштың қысымына байланысты қаптамаға  өте жақын тұрады. 

Қосылымдар қырғышпен ішкі тазалау бағдарламаларына сәйкес келеді. Төлкедегі бұру 

тесігі әрбір қосылыстағы құбырдың айналмалы кеңістігін желдетуді қамтамасыз етеді, 

соның арқасында шегендеу арқылы өтуі мүмкін газдар шығарылады және айналмалы 

кеңістіктегі қысымның артуына жол берілмейді. 

3.7.2.4 Орнату 

Шеткі қосылысты орнату операциялары мыналарды қамтиды: иілгіш композиттік 

құбырды тік бұрыштарда кесу, қысуға арналған қондырғы орнату, құбырдың соңында 

шеткі қосылыс орнату.  Содан кейін қысу жұмыстары жүргізіліп, құбырдың қабырғасында 

шеткі  қосылыстың болат қабырғалары қалыптасады. Қысу құбыр қабырғасының ішкі 

және сыртқы беттерінде шеткі қосылысы бар құбыр қабырғасының біркелкі және тығыз 

қысылуын қамтамасыз етеді. Қысудың ортаңғы муфталарында тек сыртқы беті қысылады. 

Шеткі қосылысты қалыптау мамандандырылған гидравликалық баспақта немесе қысу 

қондырғысында жүзеге асырылады. Қысу жабдықтарына баспақ, гидравликалық күш 

қондырғысы (ГКҚ), басқару жүйесі және жабдық кіреді [15].  
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 Шеткі қосылыстар 3.21-суретте көрсетілгендей дала жағдайына арналған қысқыш 

құрылғының көмегімен пайдалану орнында орнатылуы мүмкін. Мұндай орнатуды 

белдіктерге ілінген қысқыш машинаның көмегімен орындау оңай, өйткені бұл машинаны 

сәл қисайтуға, маневр жасауға мүмкіндік береді, соның арқасында құбырды туралау 

айтарлықтай жеңілдейді. 

 Шеткі қосылыстарды қысуға арналған типтік қондырғы 3.22-суретте көрсетілген. 

 

3.20-сурет Шеткі қосылыс түрлері 

 

 

3.21-сурет Дала жағдайында соғу-қысу машинасын пайдалана отырып, шеткі 

жайластыру 

 

3.22-сурет Шеткі қосылысқа арналған соғу-қысу машинасы 
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4 
Сенімділіктің жобалық коэффициенттері 

4.1 Кіріспе 

Су асты құбыржолдары қабырғаларының қалыңдығы - мұнай және газ кен орындарын 

игеру құнына әсер ететін негізгі факторлардың бірі. Қабырғаның қалыңдығы құбыржол 

салу және оны  пайдалану кезінде шыдауы тиіс есептік жүктемелермен анықталады. Ішкі 

қысым, әдетте, таяз судағы құбыржолдың есептелген қысымын анықтайды, бірақ сыртқы 

гидростатикалық қысым тереңдіктің жоғарылауымен көбірек әсер етеді [1]. Толқындар 

мен ағындарды қоса алғанда, сыртқы жүктемелерден басқа, біркелкі емес теңіз түбі, трал 

тақталары, кеңейту және т. б. сияқты факторларды ескеру қажет. Дегенмен, құрылымдық 

параметрлерде және құбыр қабырғасының қалыңдығында белгісіздік бар; оларды жобалау 

кезінде ескеру қажет [2]. Құралдарды үнемдеу және шамадан тыс консерватизмді 

болдырмау үшін құбырдың сенімділігін объективті бағалау қажет. Жалпы алғанда, 

сенімділікке негізделген құбыржолды жобалау келесі аспектілерді қамтиды: 

 Нақты есеп айырысу жағдайлары үшін бұзылу түрлерін анықтау, 

 Жобалау форматтары мен шектік күй функцияларын анықтау (LSF), 

 Барлық кездейсоқ айнымалылардың белгісіздігін өлшеу, 

 Істен шығу ықтималдығын есептеу, 

 Мақсатты сенімділік деңгейлерін анықтау, 

 Жобалау үшін қауіпсіздік факторларын дәл өлшеу, 

 Жобалау нәтижелерін бағалау. 

4.2 Істен шығу ықтималдығы 

Құрылымды жобалаудың маңызды аспектілері-бұл жүктемелер (L) және құрылымдағы 

күштер, ығысулар мен кернеулер бөлігіндегі қарсылық (R) әрекеті. Құрылымдық жобалау 

нормалары әдетте қолданылатын жүктемелерді, беріктікті және тиісті қауіпсіздік 

коэффициенттерін анықтайды. Құрылымдық жобалау нормалары әдетте қолданылатын 

жүктемелерді, беріктікті және тиісті қауіпсіздік коэффициенттерін анықтайды.  

Құрылымдық сенімділік теориясы жүктемелер мен қарсылықтардағы белгісіздікті ескере 

отырып, істен шығу ықтималдығын бағалайды. Соңғы жиырма жыл ішінде құрылымның 

сенімділігін және оны мұнай-газ өнеркәсібінде қолдануды қамтамасыз ету үшін көп күш 

жасалды [3]. Шектік күйлер (LSD) бойынша есептеулерді және белгісіздіктерді дәйекті 

өңдеуді қамтамасыз ететін сенімділікке негізделген әдістерді пайдалана отырып, 

құбыржолдарды жобалау сәтті орындалды. Жүктеме кедергісін есептеу әдісі (LRFD) 

DNV-OS-F101 [16] осы құрылымдық шектеулер үшін жобалау негізі ретінде енгізілді [4]. 

Бұл әдіс қауіпсіздіктің нақты коэффициенттеріне негізделген тәсілге жобалаудың 

белгісіздігін қамтиды.  Белгісіздіктер ішінара жүктемелер немесе материалдық 
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коэффициенттер ретінде топтастырылған.  Қауіпсіздіктің нақты коэффициенттері 

сипаттамалық жүктемелермен және қарсылық әрекетімен байланысты [5]. 

4.2.1 Шекті жай-күйі және істен шығу түрі 

Құрылымдық элемент не қауіпсіз күйге, не істен шығу жағдайына өтуі мүмкін. Қауіпсіз 

жай-күй мен істен шығу жай-күйі арасындағы шекара сызығы (беті) шекті жай-күй болып 

табылады және g(Z) = R – L түрінде көрсетіледі. Келесі шарттар құрылымдық элементтің 

мүмкін болатын жағдайларын сипаттайды [6].  

 g(Z) < 0 L жүктемесі  R кедергісінен көп болатын кездегі істен шығу күйін білдіреді. 

 g(Z) > 0 R кедергісі L жүктемесінен көп болатын кездегі қауіпсіз күйді білдіреді. 

 g(Z) = 0 шектік күй сызығын білдіреді. 

 

Су асты құбыржолдары үшін шекті жағдайлар әр түрлі функционалдық талаптарға сәйкес 

анықталады, оның ішінде пайдалану жарамдылығы, беріктік шегі және т. б. Шектік 

күйлерді есептеу әдісінің негізгі тәсілі белгілі бір функционалдық талапқа сәйкес келетін 

істен шығудың әр түрлі түрлерін танудан және белгілі бір шектік күйдің істен шығуының 

әр түріне байланудан тұрады, одан тыс құбыржол функционалдық талапқа жауап бермейді 

[7].  Әрбір шекті жағдай сәтсіздік түрімен және оның болжамды салдарымен байланысты. 

Иілгіш құбырларға арналған шектік күйді есептеуді қолдану қатты құбырларға қарағанда 

қиын, себебі істен шығудың көптеген түрлері бар. Шектік күйлерді дұрыс таңдау керек. 

4.2.2 Істен шығу ықтималдығы 

Әдетте шектік күй функциясы (LSF) енгізіледі, ол g(Z) деп белгіленеді, мұндағы Z – 

барлық белгісіздік айнымалыларының векторы. g(Z) ≤ 0 болғанда істен шығу болады. g(Z) 

-тен берілген   LSF үшін Pf  істен шығу ықтималдылығы келесі үлгіде анықталады: 

 

 (4.1) 

4.1-сурет  Істен шығу ықтималдылығының концепциясы 

Істен шығу ықтималдығының нәтижесін β сенімділік (қауіпсіздік) көрсеткіші арқылы да 

білдіруге болады, ол істен шығу ықтималдылығымен байланысты 

: 

 (4.2) 
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Мұнда Ф (·) – бұл қалыпты үлестірудің стандартты функциясы. (4.1) теңдеуді шешуге 

арналған аналитикалық және имитациялық тәсілдер бар. 4.1-суретте істен шығу 

ықтималдығына тікелей түсінік берген.

4.3 Қауіпсіздік сенімділік коэффициенті  

Құрылымды жобалау кезінде, әдетте, төменгі шекті мән статистикалық мәндерден 

таңдалады, ол – материалдың құрылымдық беріктігін немесе беріктігін (мысалы, созылу 

беріктілік шегі) және сыртқы жүктеменің қарсылық белгісіздігі мен жүктеме әрекетінің 

нәтижесіне әсерін анықтайтын жоғарғы шекті мән [8].  

 Егер fH(h), fH(h), mH және sH ықтималдық тығыздығының функциясын, 

ықтималдылықты бөлу функциясын, математикалық күтуді және құрылымдық беріктіктің 

стандартты ауытқуын белгілеу үшін таңдалса, ал fs(s), Fs(s), mS және sS ықтималдық 

тығыздығының функциясын, ықтималдылықты бөлу функциясын, математикалық күтуді 

және жүктеме әрекеті нәтижесінің стандартты ауытқуын белгілеу үшін таңдалса, онда XH 

құрылымдық беріктігінің төменгі шекті мәні H және YS жүктеме әрекеті нәтижесінің 

жоғарғы шекті мәні S мына түрде көрсетуге болады: 

(4.3) 

мұндағы Kp1 және Kp2 формуласы бойынша есептеледі: 

(4.4) 

мұндағы P1 және P2 жобалау тәжірибесіне сүйене отырып, әдетте, 0,05-ке дейін 

анықталады. 

Sf қауіпсіздік коэффициенті келесідей анықталады: 

(4.5) 

4.3.1 Кедергі белгісіздігі және жүктеме әрекетінің нәтижесі  

Жалпы құрылымдық талдау кезінде жүктеме (қажеттілік) және құрылымдық беріктік 

(қабілеттілік) әрекеттерінің нәтижелері қарастырылады [9]. Жобалау кезінде құрылымдық 

элементтердің өлшемдері қажеттілік пен қабілет арасында жеткілікті беріктік қорының 

болу мүмкіндігінің маңыздылығына арналған талаптар негізінде анықталады. 

 Құрылымдық талдау мен беріктікті бағалаудың барлық кезеңдерінде әрдайым 

қоршаған орта жағдайларының, геометрияның және материалдық қасиеттердің сәйкес 

келмеуінен, сондай-ақ жүктемелерді, реакцияны және беріктікті болжаудағы 

дәлсіздіктерден туындайтын белгісіздіктер болады. 

 Су асты құбырларын конструктивті есептеу және талдау үшін жүктеме мен 

құрылымдық модельдеу нәтижелерін болжаудың барлық белгісіздіктерін ескеру қажет 

[11]. Белгісіздікті талдау сенімділікті бағалаудың кез келген түрі үшін оның ішінде 

сенімділік негізіндегі жобалау және су асты құбырларын қайта аттестаттауды қоса алғанда 

маңызды болып табылады.  
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 Ықтималды талдау әдістерін және жобалау нормаларын әзірлеу белгісіздіктерді 

сандық бағалауға ерекше мән берді. Белгісіздікті модельдеу зерттеулерінің нәтижелерін 

түрлі белгісіздіктердің салыстырмалы маңыздылығын бағалау үшін пайдалануға болады. 

 Құрылымдық жүйенің сенімділігі жүктеме айнымалылары мен беріктігіне 

байланысты. Әр айнымалыны дәлдіктің әртүрлі деңгейімен есептеуге болады. Сондықтан 

құрылымның қауіпсіздігін бағалау және жобалық шешімдер қабылдау кезінде жүктеме 

мен беріктіктің әр айнымалысы бойынша сенімділік деңгейлеріндегі айырмашылықты 

ескеру қажет [14]. Мысалы, су асты құбырларын сенімділік жобалау нормаларына сәйкес 

қоршаған орта әсерінен болатын жүктеме коэффициенті тұрақты жүктеме коэффициентіне 

қарағанда жоғары, өйткені біріншісінде модельдеудің белгісіздігі көп.  

 Құбыржолды талдаудағы типтік белгісіздіктер төменде келтірілген: 

1. Жүктеме әрекеті нәтижесінің белгісіздігі: уақыт өте келе құрылымға жүктеме 

әрекетінің нәтижесі белгісіз болып қалады. Қоршаған ортаның әсерінен 

құбыржолдағы ішкі қысым мен жүктемелер белгісіз жүктемелер болып табылады.   

2. Құрылымдық кедергінің белгісіздігі: құрылымның белгісіздігіне әсер ете алатын үш 

параметрге материал қасиеттерінің белгісіздігі (беріктік пен қаттылық), геометриялық 

параметрлер және кедергіні есептеу модельдері кіреді. Төмендегі формулада үш 

параметрдің берілуі көрсетілген: 

(4.6) 

мұндағы 

ξm: материал қасиеттерінің белгісіздігін білдіретін параметр;  

ξa: геометриялық параметрлердің белгісіздігін білдіретін параметр; 

ξc: кедергіні есептеу модельдерінің белгісіздігін білдіретін параметр; 

fm: материал қасиетінің нақты құны; 

а: құрылым өлшемінің нақты мәні; 

R: құрылым кедергісінің нақты мәні; 

fk: нормативтік құжаттарда белгіленген материал қасиетінің мәні; 

аk: құрылым өлшемінің нормативтік мәні; 

Rk: нормативтермен белгіленген формула бойынша есептелген мән. 

4.3.2 Жүктеме мен кедергі коэффициентін есептеу  

Құрылымды жобалау кезінде айнымалы мәндер әдетте стандартты мәндер немесе 

нормативтік құжаттарда белгіленген есептік мәндер болып табылады. Осы мәндердің 

негізінде жүктеме мен кедергінің жеке қауіпсіздік коэффициентін (LRFD) есептеу 

формуласы мынадай түрге ие: 

(4.7) 

мұндағы 

rk: кедергінің стандартты мәні; 

lk: жүктеме әрекеті нәтижесінің стандартты мәні; 

γr: кедергінің калибрлеу коэффициенті; 
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γl: жүктеме әрекеті нәтижесінің калибрлеу коэффициенті. 

Берілген γr мен γl мәндері үшін k қауіпсіздік коэффициенті келесідей анықталады: 

(4.8) 

Есептеу формуласын (4.7) келесі түрде жазуға болады: 

(4.9) 

 Құрылымды жобалау үшін есептеу формуласын қолданар алдында k қауіпсіздік 

коэффициентін калибрлеу керек. Қауіпсіздік коэффициентін сенімділік әдісін қолдана 

отырып алуға болады. Қауіпсіздік коэффициентін есептеу рәсімі 4.3.3-бөлімде 

сипатталған. 

4.3.3 Есептеу рәсімі  

Алғаш рет бірінші және екінші ретті сенімділікті бағалау әдістері (FORM/SORM) 

шамамен 30 жыл бұрын Баслер, Корнелл [10], Хасофер және Линд жасаған жаңашыл 

жұмыстардың пайда болуымен дами бастады [12, 13]. FORM әдісі LRFD құбыржолының 

қауіпсіздік коэффициентін калибрлеу үшін қолданылады. FORM берілген шектік күйлерді 

ескере отырып, құбырдың сенімділігін бағалау үшін пайдалана алады және сәйкесінше β0 

сенімділігінің мақсатты деңгейлеріне қатысты қарсылық пен жүктемелер үшін γr мен γl 

қауіпсіздік коэффициенттерін есептеу құралдарын қамтамасыз етеді. FORM тек 

кедергілер мен жүктемелер туралы бірінші және екінші сәттерді (яғни орташа мәндер мен 

стандартты ауытқулар) және тарату түрі туралы болжамды (мысалы, қалыпты, 

логқалыпты және т.б.) талап етеді.  

 Жобалау тәжірибесінде FORM әдісін қолданған кезде шектік күй функциясы 

әрекет ету функциясымен ұсыныла алады, 

(4.10) 

Функцияның жалпы пішімі келесідей:  

(4.11) 

 FORM әдісін қолданар алдында қауіпсіздік коэффициентін калибрлеу үшін β 

сенімділігінің мақсатты көрсеткіші, жүктеме нәтижелерінің ықтималды таралуы және 

статистикалық сипаттамалары, кедергі ковариациясы қажет. 

FORM әдісінде стандартты қалыпты кеңістіктегі шектік күйдің беті есептелген нүктеде 

жанасу гипержазықтығымен жақындастырылады. FORM шешімінде β сенімділік 

көрсеткіші негізгі кездейсоқ айнымалылар кеңістігінің басынан бастап (x1, x2, …, xn) ең 

ықтимал нүктеде жойылу бетіне дейінгі қашықтық ретінде анықталады (4.2-суретті 

қараңыз.). Ең ықтимал бұзылу нүктесі – негізгі кездейсоқ айнымалылардың ықтималдық 

тығыздығы ең жоғары болатын шектік күй функциясының нүктесі. Ол сондай-ақ итерация 

әдісімен шешілетін есептеу нүктесі деп аталады [16]. 

 Егер шекті функцияның есептік нүктесі xi
* болса, онда xi’ келесі формула бойынша 

есептеледі: 

(4.12) 

мұндағы 

 = −αi
* β ; 

  айнымалының орташа мәні; 

 айнымалының стандартты ауытқуы; 
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 бастапқы координаттар жүйесінің есептік нүктесі; 

 түрлендірілген координаттар жүйесінің есептік нүктесі. 

Бастапқы жағдайларда әр айнымалының орташа мәні шектік күйдің есептік нүктесі деп 

болжанады. Калибрлеу процесін төмендегідей сегіз қадам түрінде ұсынуға болады: 

1-қадам: Қалыпты емес айнымалыны жобалық нүктеде қалыпты айнымалыға түрлендіру: 

(4.13) 

мұндағы 

 қалыпты үлестірімнің эквивалентті функциясының орташа мәні; 

 қалыпты үлестірімнің эквивалентті функциясының стандартты мәні; 

 
есептеу нүктесіндегі бастапқы кумулятивтік үлестіру функциясының 

мәні; 

 
есептеу нүктесіндегі ықтималдық тығыздығының бастапқы 

функциясының мәні; 

 қалыпты үлестірудің стандартты функциясы; 

 қалыпты үлестіру функциясының кері функциясы; 

 
қалыпты үлестіру функциясының ықтималдық тығыздығының 

функциясы. 

2-қадам: αi
* мәнін есептеу: 
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(4.14) 

3-қадам: ,  мен  алынғаннан кейін және келесі формула бойынша β сенімділігінің 

бастапқы көрсеткішін алуға болады: 

(4.15) 

4-қадам: Төмендегі формуланы қолдана отырып, формуладан (4.13) жобалық нүктенің 

мәнін есептеуге болады: 

(4,16) 

5-қадам: b мәні бір нүктеге түскенше, 1-4-қадамдарды қайталау керек.  

6-қадам: Келесі салыстыруларды орындаңыз. Егер ол орындалмаса, β мәні мақсатты мәнге 

жақындағанша μ(R*) үшін жаңа мәнді сұрау керек. 

a) Егер β − β0 > 0,01, μ(R*) = μ(R*) − μ(R*)/100 қойыңыз 

b) Егер β − β0 < 0,01, μ(R*) = μ(R*) + μ(R*)/100 қойыңыз 

7-қадам: Жеке қауіпсіздік коэффициенті келесі формула бойынша есептеледі: 

(4.17) 

8-қадам: Есептелген қауіпсіздік коэффициенті келесі түрде есептеледі: 

(4.18) 

4.4 Жобалау мысалы 

Төменде 4.3-бөлімде сипатталған сенімділік коэффициентінің әдісін көрсету үшін RTP 

(армирленген термопластикалық құбыр, композиттік иілгіш құбырдың бір түрі) арналған 

шектік күйді есептеу мысалы келтірілген. 

 4.3-суретте стандартты RTP көлденең қимасын көрсетілген. Болат сыммен 

армирленген қабат құрылыс және пайдалану кезінде жүктемелерге төтеп бере алатын 

механикалық беріктікті қамтамасыз етеді. Ішкі қабат тығыздықты, коррозияға төзімділікті 

қамтамасыз етеді және тасымалданатын сұйықтықты сақтайды. Сыртқы жабын оны 

қорғауды қамтамасыз ету үшін армирлеуші қабатқа қолданылады. RTP артықшылықтары 

қатты болат құбырлармен салыстырғанда қаттылық, жоғары қысым мен коррозияға 

төзімділік, сондай-ақ жеңіл салмақты қамтиды. Сондай-ақ ингибиторды алып тастауға 

және катодтық қорғаныс пен орнату шығындарын азайтуға болады.4.4.1  Шектік күй 
функциясы 
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4.4.1 Шектік күй функциясы 

4.4.1.1 Ішкі қысым әсерінен жүктемеге арналған кедергі моделі  

Қауіпсіздік коэффициентінің сенімділік әдісін сипаттау үшін осы зерттеуде ішкі  

қысымның әсерінен болат сымның армирленген қабаттары, ПЭВП ішкі қабаты және 

сыртқы жабыны бар күшейтілген термопластикалық құбырдың (RTP) бұзылу моделі 

таңдалды.  

 Ішкі қысым әсерінен бұзылу моделінде RTP кедергісін келесі формула арқылы 

беруге болады: 

(4.19) 

мұндағы 

d: болат сымның диаметрі, мм; 

N: болат сымдардың жалпы саны; 

ri: композиттік иілгіш құбырдың ішкі радиусы, мм; 

ro: композиттік иілгіш құбырдың сыртқы радиусы, мм;  

α: сымды орау бағыты мен құбырдың осьтік бағыты арасындағы бұрыш; 

σbg: болат сымның көтергіштік қабілеті, МПа; 

σbg: ПЭВП көтергіштік қабілеті, Мпа; 

a: модельдің белгісіздігін білдіретін параметр. 

4.4.1.2 Шектік күй функциясы 

Құбырдың ішкі қысымға төзімділік функциясына сәйкес шектік күй функциясын 

келесідей көрсетуге болады: 

(4.20) 

4.4.2 Ықтималды кедергі моделі  

4.4.2.1 Кедергі параметрлерінің ықтималды таралуы  

Кедергі формуласының параметрлері 4.4.1.1-бөлімінде келтірілген. Бұл параметрлер екі 

топқа бөлінеді: 

 Материалдың қасиеті: σbg, σbp 

 Геометриялық параметрлер: d, N, ri, r0, a 

Барлық геометриялық параметрлерден N детерминистік айнымалы болып саналады 

және белгісіздіктерді бағалау кезінде ескерілмейді.  

4.1-кесте Кедергі параметрлерінің ықтималды моделі  

Жобалау 

параметрлері 

μ σ Ковариация 

(COV) 

Бөлу түрі 

d 1,6 0,016 0,01 Нормативтік бөлу 

ri 225 2,25 0,01 Нормативтік бөлу 

r0 250 2,5 0,01 Нормативтік бөлу 

α 56,5 0,565 0,01 Нормативтік бөлу 

σbg 1807,62 18,0762 0,01 Нормативтік бөлу 
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σbp 24,5 0,245 0,01 Нормативтік бөлу 

a 1 0,02 0,02 Нормативтік бөлу 

N 1040 - - - 

Ескертпе: 

μ: есептеу параметрінің орташа мәні; 

σ: есептеу параметрінің нормативтік мәні; 

COV: есептеу параметрінің вариация коэффициенті. 

 Материал қасиеттерінің, геометриялық параметрлердің және кедергі моделінің 

белгісіздіктерін бағалау әдісі 4.3.1-бөлімде ұсынылды. Кедергі параметрлерінің 

ықтималды моделі 4.1-кестеде көрсетілген. 

4.4.2.2 Ықтималды кедергі моделі 

Кедергінің ықтималды моделін модельдеу үшін Монте-Карло әдісіне негізделген әдіс 

қолданылды. Монте-Карло әдісінің артықшылығы – оны түсіну және қолдану өте 

қарапайым; бұл әдіс жеткілікті имитацияларды орындағаннан кейін нақты нәтижелерге 

дейін азайтылған шешімдерді ұсынады. 

Кедергінің ықтималды моделін модельдеу процесі келесі қадамдармен ұсынылған 

(процесс MATLAB және SPSS бағдарламалық жасақтамасына негізделген). 

1. Статистикалық көрсеткіштерге (орташа мән, стандартты мән және COV) және есептеу 

параметрлерінің ықтималды бөлінуіне сүйене отырып, MATLAB кездейсоқ мәндер 

тобын шығарады. (Әрбір есептелген шаманың кездейсоқ мәндерінің саны: N = 10000.) 

2. MATLAB массивін есептеу функциясын қолдана отырып, әр параметрдің кездейсоқ 

мәндерінің массивін кедергі моделінің формуласына орналастыруға болады, содан 

кейін массив формула бойынша есептеледі және кездейсоқ кедергі мәндерінің тобы 

алынады. 

3. Кедергі мәндеріне статистикалық талдау жүргізу үшін MATLAB бағдарламалық 

жасақтамасын да, SPSS бағдарламалық жасақтамасын да қолдануға болады. 

Статистикалық мәндерді алу және ықтималдылықты бөлу қамтамасыз етіледі. 

Ұсынылған әдіске сәйкес ішкі қысыммен бұзылған кезде армирленген 

термопластикалық түтікке төзімділіктің ықтималды моделі алынды; нәтижелер 4.2-

кестеде келтірілген.  

4.2-кесте RTP құбырындағы кедергінің статистикалық қасиеттері  

N Орташа мән Стандартты 

ауытқу 

COV бөлу 

10000 12,93 1,29 0,1 қалыпты 

 

4.3-кесте № 1 жүктелген күйдегі статистикалық қасиеттері 

Жүктеме 

әрекеті 

Орташа мән Стандартты 

ауытқу 

COV бөлу 

Давление  10 МПа 5 МПа 0,5 қалыпты 

 

4.4-кесте № 2 жүктелген күйдегі статистикалық қасиеттері 

Жүктеме 

әрекеті 

Орташа мән Стандартты 

ауытқу 

COV бөлу  

Давление  6,3 МПа 3 МПа 0,5 қалыпты 
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4.4.3 Жүктеме әрекеті нәтижелерінің ықтималды моделі  

Бұл зерттеуде ішкі қысымдағы RTP құбырының бұзылу моделінің қауіпсіздік 

коэффициентін есептеу кезінде екі түрлі жүктеме режимі қолданылады (№1 және № 2). 

Жүктеменің екі режимі деректерінің статистикалық сипаттамалары 4.3-кестеде және 4.4-

кестеде келтірілген.  

4.4.4  Берілген сенімділік 

Құрылымның сенімділігіне талдау жасау кезінде берілген уақыт кезеңі мен құбыржолдың 

бақылау ұзындығы үшін берілген сенімділік деңгейлерін таңдау керек. Таңдау істен шығу 

дәйектілігіне, ережелерге сәйкес келетін құбыржолдардың орналасқан жері мен 

мазмұнына, бақылау мен жөндеуді жүзеге асыруға қол жеткізуге және т.б. негізделеді, 

қауіпсіздіктің белгілі бір деңгейлерін қолдауға кепілдік беру үшін жобалау кезінде 

берілген сенімділік деңгейлерін сақтау қажет [15]. 

 Берілген сенімділік деңгейлерін басқарушы органдардың талаптарын, жобалаудың 

негізгі принциптерін және экономикалық тұрғыдан тәуекелге қатынасын басшылыққа 

алатын оператор анықтай алады. Зақымдалған құбыржолдарда берілген сенімділік деңгейі 

бүлінбеген құбыржолдардікі сияқты деңгейде айқындалуы тиіс және қолданыстағы 

ережелер мен нормативтердің ережелерін ескере отырып бағалануы тиіс. 

 Жүктеменің түрлі режимдеріне сәйкес келетін берілген сенімділік деңгейлерінің екі 

қатары 4.5-кестеде және 4.6-кестеде келтірілген. Берілген сенімділік деңгейлерін RTP 

операторы анықтайды (берілген сенімділік көрсеткіштері = 1- істен шығу ықтималдығы). 

4.4.5  Қауіпсіздік коэффициентін есептеу нәтижелері 

4.3.3-бөлімінде көрсетілген әдіске сәйкес және шектік күй функциясы (4.4.1-бөлімін 

қараңыз) осы мысалда қауіпсіздік коэффициентін есептеу үшін келесі формула 

қолданылады:  

(4.21) 

4.5-кесте Берілген сенімділік (1 жүктеме режиміне сәйкес)  

Деңгейлер бойынша жіктеу Берілген сенімділік 

1 деңгей 1-9.91Е-5 

2 деңгей 1-2.64Е-5 

3 деңгей 1-7.64Е-6 

4 деңгей 1-5.92Е-7 

 

4.6-кесте Берілген сенімділік (2 жүктеме режиміне сәйкес)  

Деңгейлер бойынша жіктеу Берілген сенімділік 

1 деңгей 1-1.3Е-4 

2 деңгей 1-3.47Е-5 

3 деңгей 1-2.31Е-5 

4 деңгей 1-1.27Е-6 

Мұндағы   



 

103 
 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 

мұндағы kr = kPl = 1,645, kl = kP2 = 1,645. 

 Осы теңдеулердің барлық параметрлері алдыңғы бөлімдерде сипатталған. Формула 

(4.21)  бойынша кедергінің орташа мәнін алу үшін итерация қажет. Келесі формулаларды 

γr және γl, есептеу үшін қолдануға болады, ал формуланы (4.18) қауіпсіздік коэффициентін 

есептеу үшін қолдануға болады. 

Қауіпсіздік коэффициентінің калибрленген мәндері 4.7 және 4.8-кестелерде келтірілген  

4.7-кесте Қауіпсіздік коэффициенттері (1 жүктеме режиміне сәйкес)  

Аймақтарды жіктеу 1 деңгей 2 деңгей 3 деңгей 4 деңгей 

Рұқсат етілген 

бұзылу 

ықтималдығы 

9.91E-5 3.47E-5 7.64E-6 5.92E-7 

β сенімділік 

көрсеткіші 

3,73 4,06 4,33 5,0 

k қауіпсіздік 

коэффициенті  

1,48 1,59 1,69 1,97 

 

4.7-кесте Қауіпсіздік коэффициенті (2 жүктеме режиміне сәйкес) 

Аймақтарды жіктеу 1 деңгей 2 деңгей 3 деңгей 4 деңгей 

Рұқсат етілген 

бұзылу 

ықтималдығы 

1.3E-4 3.47E-5 2.31E-5 1.27E-6 

β сенімділік 

көрсеткіші  

3,65 3,97 4,08 4,67 

k қауіпсіздік 

коэффициенті  

1,45 1,56 1,60 1,82 
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IІ бөлім 
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5 
Байланбаған иілгіш құбырдың 

құрылымы 

5.1 Кіріспе 

Иілгіш құбырлардың пайда болуы 1970 жылдардың аяғында жүргізілген инновациялық 

жұмыстар кезінде пайда болды. Иілгіш құбырлар бастапқыда салыстырмалы түрде 

қолайлы ауа-райында, мысалы, Бразилия, Жерорта теңізі және Қиыр Шығыста 

қолданылған. Алайда, иілгіш құбырларды өндіру технологиясының дамығаны 

соншалықты, олар Солтүстік теңіздің әртүрлі аймақтарында қолданылды және Мексика 

шығанағының дизайнерлері арасында танымал болды. Иілгіш құбырды судың тереңдігі 

8000 футқа дейін, жоғары қысымда 10 000 фунт стерлингке дейін және 150 °F-тан 

жоғары температурада қолдануға болады, сонымен қатар қолайсыз ауа-райында кеменің 

үлкен тербелістеріне төтеп бере алады. 

 Иілгіш құбырдың композиттік құрылымы жоғары қаттылықтың спиральды болат 

бронды қабаттарын біріктіреді, бұл беріктікті қамтамасыз етеді және сұйықтықтың 

тұтастығын қамтамасыз ететін төмен қаттылықтың полимерлі тығыздағыш қабаттарын 

біріктіреді. Нәтижесінде иілгіш құбырлар осьтік созылу қаттылығымен салыстырғанда 

төмен иілу қаттылығына ие, бұл бірдей қысым сыйымдылығы бар біртекті құбырға 

қарағанда қисықтық радиусын әлдеқайда аз алуға мүмкіндік береді. Бұндай құрылым 

иілгіш құбырларға құбырлар мен субөлгіш ұстындардың басқа түрлеріне қарағанда 

болат аспалы ұстындар сияқты бірқатар артықшылықтар береді, соның ішінде зауыттық 

өндіріс пен катушкаларда сақтаудың арқасында көлік және монтаж шығындарының 

төмендеуін, сондай-ақ қалқымалы көмекші кемені су асты қондырғыларымен үнемі 

байланыстыруға мүмкіндік беретін тиісті құрылымдармен үйлесімділікті береді. 

5.2 Иілгіш құбырды қолдану 

Иілгіш құбырларды қолдану салалары келесідей каталогталған: 

 Су бөлу ұстынының желілері су асты жабдығын су үсті өндірістік объектілерімен 

байланыстырады. Бұған қатаң құбыр көтергіштері мен қалқымалы платформалар 

арасындағы қайта іске қосу құбырлары ретінде пайдаланылатын иілгіш 

құбырлары бар жеке гибридті ұстындар кіреді; 

 Ұңғымалардың сағаларын, плиталарды, тиеу терминалдарын және т. б. кәсіпшілік 

ішінде қосуға арналған лақтырғыш құбыржолдар; 

 Теңіз тиеу терминалдарына арналған тиеу шлангілері; 

 Тұрақты және қалқымалы платформалар арасындағы қайта өткізу құбыржолдары; 

 Шағын диаметрлі жұмыс желілері, мысалы, кептелу желілері және дроссель 

желілері, иілгіш су асты кабельдері және т. б. 
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 Қосымшалардың, функционалдық талаптардың және үлгілік конфигурациялардың 

сипаттамасы мынадай бөлімдерде келтірілген. 

 

 
5.1-сурет. Иілгіш субөлгіш ұстындардың конфигурациялары [1]. 

5.2.1 Иілгіш субөлгіш ұстындар 

Ұзақ қызмет ету мерзімі, механикалық беріктігі, ішкі және сыртқы зақымдарға 

төзімділігі және минималды техникалық қызмет көрсету талаптарын қоспағанда, иілгіш 

ұстындар иілгішлік пен жоғары қажуды қажет ететін динамикалық жеткізу 

құбыржолдары ретінде қолданылады. Иілгіш құбырлар кейде динамикалық ортадағы 

субөлгіш ұстындар үшін жалғыз шешім болып табылады. JIP дерекқорына сәйкес, 

барлық орнатылған иілгіш құбырлардың 58%-ы субөлгіш ұстындар, ал пайдалану 

құбырларының 70%-ы 3281 футтан аз тереңдікте жатады. Салалық тәжірибе жоғарыда 

сипатталғандай, қалқымалы өндіріс/тиеу жүйелерімен бірге жиі қолданылатын ұстын 

конфигурациясының бірнеше түрін қолданады. 5.1-суретте субөлгіш ұстындардың алты 

негізгі конфигурациясы көрсетілген. 

Әдетте келесі конфигурациялар қолданылады: 

 Еркін ілінетін арқанды конфигурация 

Бұл қарапайым иілгіш ұстын конфигурациясы, ол минималды су асты инфрақұрылымы 

мен орнатудың қарапайымдылығына байланысты минималды орнату шығындарын талап 

етеді. Алайда, еркін ілулі арқан кеменің айтарлықтай қозғалысына байланысты ауыр 

жүктемеге ұшырайды, ал ұстынды жай көтеруге немесе теңіз түбіне түсіруге болады. 

Нәтижесінде, еркін ілулі арқан, ең алдымен, ұстынның су басу нүктесінде (TDP) сығылу 

тұрақтылығының жоғалуына және брондалған себет тәрізді арқанның созылуына 

ұшырауы мүмкін. Субөлгіш ұстын қалыпты қоршаған орта жағдайында судың орташа 

және терең тереңдігіне жарамды. Алайда, жоғарғы керу терең суларда сақталатын 

ұстынның едәуір ұзындығына байланысты артады. 

 Салбыраған және тік конфигурация 
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Осы конфигурацияда кеменің қозғалысын ұстынның су басу нүктесінен азайту үшін 

ұстынның едәуір ұзындығына жүзгіштік пен салмақ қосылады. Еркін салбырап тұрған 

конфигурацияны тік конфигурациядан артығырақ, өйткені біріншісі үшін минималды 

суасты инфрақұрылымы қажет. Алайда, егер құбырдағы сұйықтықтың ішкі тығыздығы 

субөлгіш ұстынның қызмет ету мерзімі ішінде өзгерсе, еркін салбыраған конфигурация 

өзгеруге бейім. Екінші жағынан, тік конфигурациясы бар субөлгіш ұстындар су асты 

негізі мен қаттылықты қажет етеді, бірақ ұстындағы сұйықтық тығыздығы өзгерген кезде 

де конфигурациясын сақтай алады. 

 Толқын түріндегі ұстындар кіші және терең теңіз тереңдігіне жарамды. Тік 

толқыны бар субөлгіш ұстындар теңіз түбінің шамадан тыс өңделуі үшін жарамды және 

жақсы динамикалық сипаттамаларға ие. 

 Иілгіш толқын конфигурациясы 

Иілгіш толқын конфигурациясы тік толқын конфигурациясына ұқсас, су астындағы зәкір 

су астындағы нүктені басқарады. Басқаша айтқанда, субөлгіш ұстынды кернеу су басу 

нүктесіне емес, зәкірге беріледі. Иілгіш толқын конфигурациясының қосымша 

артықшылығы бар, ол қалқыманың астында орналасқан ұңғымаға байланған.  Бұл 

қосымша кемені пайдаланбай ұңғымаға қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

 Бұл конфигурация ұңғымадағы сұйықтықтың тығыздығы мен кеме қозғалысының 

кең спектрін қабылдай алады, конфигурацияда айтарлықтай өзгерістер тудырмайды 

немесе құбыр құрылымында жоғары кернеулер тудырад. Күрделі суасты 

қондырғысының қажеттілігіне байланысты, егер қарапайым арқан болса, еркін арқанмен 

конфигурация немесе тік толқындық конфигурация тиімді опция болмаса ғана қажет. 

Бұл конфигурация еркін салбыраған арқанның артықшылықтарын да, тік толқыны бар 

арқанның артықшылықтарын да сақтайды және судың шағын және терең тереңдіктері 

үшін жарамды. 

 Еркін салбыраған S конфигурациясы және тік S конфигурациясы 

"Lazy-S" және "steep" конфигурациялары бар субөлгіш колоннада теңіз түбіндегі 

құрылымға бекітілген су астындағы қалқыма немесе мысалы, тізбектеп орналасқан 

қалқыма бар. Қалқыманың қосылуы жоғарыда сипатталғандай су тасқыны мәселесін 

жояды. Су астындағы қалқыма, қалқымалы кернеудің өзгеруін сіңіреді, сондықтан, егер 

бар болса, су тасқыны нүктесі кернеудің шамалы өзгеруін сезінеді. 

 "Lazy-S" конфигурациясы егер тізбек пен толқын конфигурациясы белгілі бір 

аймаққа сәйкес келмесе ғана қарастырылады. Бұл ең алдымен күрделі монтаждау 

талаптарына байланысты. "Lazy-S" конфигурациясы үшін орташа терең тоғыспа, кабель 

және арқанның негізі қажет, ал "Steep-S" конфигурациясы үшін қалқыма және су 

астындағы қатты төсемдер қажет. Субөлгіш бағанның тербелісі  қалқыма  

гидродинамикасымен анықталады және инерцияның белсенді күштеріне байланысты 

күрделі модельдеу қажет. Кеменің үлкен қозғалысы жағдайында "Lazy-S" 

конфигурациясы әлі де "Steep-S" конфигурациясын балама ретінде қалдырып, субөлгіш 

ұстынға қонған кезде қысу проблемаларына әкелуі мүмкін. Бұл конфигурация таяз су 

жағдайында және бірнеше субөлгіш ұстындары бар спутниктік тартқыштар үшін жақсы 

және жақсы динамикалық сипатқа ие. 

 Мүмкін конфигурациялар жүзу модульдерін қолдануға және теңіз түбіне бекіту 

әдісіне байланысты өзгереді. Жобалау кезіндегі айқындаушы факторлар бірқатар 

факторларды қамтиды: су тереңдігі, негізгі кемеге қол жеткізу / аспаның орналасуы, 

субөлгіш колонналардың  саны  мен  түрлерін  және  арқандап  байлау  схемаларын  қоса  

алғанда, 
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өрістің орналасуы, негізгі кеменің нақты экологиялық деректері мен қозғалыс 

сипаттамалары. 

 Субөлгіш ұстынның белгілі бір жүйесінің динамикалық тербелісі қоршаған 

ортаның жүктемелерімен, соның ішінде толқын өрісінің аралас ағынымен, су бетіндегі 

ұстынның жоғарғы ұшының динамикалық шекаралық жағдайларымен және бағанның 

құрылымдық сызықты емес мінез-құлқымен тікелей байланысты. Олардың иілу кезіндегі 

төмен қаттылығына байланысты барлық сыртқы күштер иілудің геометриялық 

деформацияларымен және кернеудің өзгергіштігімен теңдестірілуі керек. 

 Субөлгіш ұстын жүйесінің конструкциясы тірек нүктесінің орын ауыстыруын және 

қозғалуын басқаратын қосалқы кеменің конструкциясымен және оны берілген нүктеде 

ұстап тұру жүйесімен тығыз ықпалдастырылуы тиіс. Иілгіш субөлгіш ұстындармен 

жобалаудың және талдаудың негізгі міндеттері: 

 Негізгі кеменің схемасы және суасты кемесінің схемасы 

 Жел, толқын және ағын туралы деректер, сондай-ақ кемелер қозғалысының 

жобалық кодтары және компанияның техникалық сипаттамалары 

5.2.2 Иілгіш шығару құбырлары 

Иілгіш шығару құбырлары 5.2-суретте көрсетілгендей су асты ұңғымаларын, 

плиталарды, сағалық платформаларды немесе тиеу терминалдарын технологиялық 

платформалармен кәсіпшілік ішінде қосу үшін пайдаланылады. Иілгіш шығару 

құбырлары статикалық санатқа жатады, онда иілгіш құбырлар жобалау немесе 

монтаждау рәсімдерін жеңілдету үшін немесе оларға тән оқшаулау қасиеттері мен 

коррозияға төзімділігін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады. Иілгіш шығару 

құбыржолдарының функционалды талаптары, әдетте, болат шығаратын 

құбыржолдармен бірдей. 

5.2.3 Тиеу-түсіру шлангілері 

Теңіз тиейтін шлангілер жабдықтау танкерлері мен сақтау танкері немесе тиеу 

қалқымасы арасындағы уақытша қосылыстар ретінде пайдаланылады. Тиеу шлангілері 

суға батырылуы немесе тірек кемесіне тікелей тартылуы немесе оралуы мүмкін.  Бұл 

шлангілері жүк тиеу кезінде, тіпті қолайсыз ауа-райы жағдайларында да, танкерді 

кедергісіз жылжытуға мүмкіндік береді. Осылайша, тиеу шлангілері кеменің 

қозғалысына және толқын жүктемесіне ұшырайды. Қосылу және ажырату операциялары 

кезінде басқару қосымша шланг жүктемелеріне әкеледі. 
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5.2-сурет. Шығару құбырының конфигурациясы [2]. 

 

 
 

5.3 -сурет.  СТГ айдау жүйесінде қолданылатын иілгіш шланг [3]. 

Жүк тиеу-түсіру кезіндегі беріктік теңізде тиеуге арналған иілгіш құбырларды пайдалану 

кезінде үлкен проблема болып табылады. 

 Көп жағдайда бұл шлангілерді жүк тиейтін қалқымалы танкерге қосады. Шлангілер 

су бетінде жүзе алады немесе айлақ қалқымасы жебесі мен танкердің тұмсығының 

арасында ілінуі мүмкін. СТГ теңіз жобаларын әзірлеу кезінде криогенді иілгіш құбырлар 

5.3-суретте көрсетілгендей СТГ тасымалдаудың бірнеше теңіз жүйелерінде тиеу және 

түсіру шлангілері ретінде пайдаланылады. Бұл жүйеде негізгі мәселелер пайдалану 

сенімділігі мен қауіпсіздігі болып табылады. Таяз су жағдайында 1500 м қашықтықта 

орналасқан екі жер  үсті  жүзу қондырғыларының  арасындағы  құбыр жай  теңіз  түбіне 

салынатын  еді. 
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Алайда, 1000 м-ден астам тереңдікте бұл екі қалқымалы қондырғы арасындағы 

сызықтың жалпы ұзындығын едәуір арттырады. 

 

 
5.4 -сурет.  Мұнай экспорттау жүйесінің мүмкін конфигурациялары [4]. 

Осылайша, теңіз түбімен байланыссыз екі қалқымалы қондырғы (мысалы, FPSO типті 

платформа және CALM типті зәкір айлағы) арасындағы экспорттық желіні тоқтатқан 

жөн. 

 5.4 -суретте екі қалқымалы қондырғыны мұнайды түсіру сызығымен 

байланыстыратын иілгіш құбырлардың кейбір конфигурациялары көрсетілген. Бұл 

нұсқаларда құбыржолды қолдау үшін қажетті жүзгіштік шамасы, экспорттық жүйемен 

байланысты түпкілікті шығындарға маңызды әсер ететін болады. Екінші жағынан, 

CALM типті зәкірлі айлаққа қолданылатын жүктемелер де айтарлықтай әсер етеді және 

айлақтың тепе-теңдігін бұзбау үшін мүмкіндігінше тік болуы керек. (а), (b) және (c) 

суретте көрсетілгендей, сызық бойымен бөлінген жүзу модульдері сызыққа әртүрлі 

пішіндердің кең ауқымын алуға мүмкіндік береді. Бұл таяз су жағдайында ең көп 

таралған шешім, мұнда жүйенің жеткілікті иілгішлігін қамтамасыз ету үшін жүзу 

толқындары қажет. Тағы бір нұсқа (d) суретте көрсетілгендей, аралық жүзусіз жалғыз 

арқанды пайдалану болып табылады. Бұл CALM типті зәкірдің мөлшеріне айтарлықтай 

әсер етеді, бірақ кейбір жағдайларда ішкі сұйықтықтың тығыздығының үлкен өзгерістері 

қарастырылған кезде құнды шешім болуы мүмкін. Бұл жағдайларда құбырдың сызықтық 

салмағының өзгеруіне байланысты іліну ұзындығы бекітілген бір арқанның нысаны 

өзгермейді. 

5.2.4   Қайта өткізу құбыржолдары 

Қайта өткізу құбыржолдарының функциялары көбінесе субөлгіш ұстын жүйелерінің 

функцияларына ұқсас. Алайда, бұл екі операция бір-бірінен біршама ерекшеленеді. 

Құбыржолдар толқын жүктемесіне көбірек ұшырайды, ал қосылған күйдегі 

конфигурация әрекетсіздік күйімен салыстырғанда ерекшеленеді, бұл құбырдың бұрылу 

қаттылығы сияқты соңғы қосқыштарға қосымша талаптар қояды [1]. Айналмалы 

желілерде қолданылатын иілгіш құбырлардың мысалына мыналар жатады: 

 

 Ұңғымалар мен коллекторлардың сағаларын кәсіпшілік жалғау (әдетте ұзындығы 

100 метрден кем). 
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 Ұңғымалардың жоғарғы сағалары мен платформалық құбыржолдарды TLP-ге 

қосу (тік зәкірлі бекіткіші бар платформа). 

 Сағалық платформалар мен жүзбелі көмекші Кемелерді қосу 

 

 FPSO типті платформадағы мұнара қозғалысын беру жүйелеріндегі сызықтар. 

 

 
5.5-сурет.  Байланыссыз иілгіш құбырдың ішкі беттері. 

5.2.5   Бұрғылауға арналған субөлгіш ұстындар 

Иілгіш құбырлар бұрғылау үшін субөлгіш баған ретінде, әсіресе ұңғымалық 

қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде қолданылады. Бұл операцияда басқарылатын салмақ 

бұрғылау қашауына қолданылады. Тоқтатылған бөліктің динамикалық иілісі қалыпты, ал 

динамикалық тірек жүктемелері бірнеше рет катушкаларға ораумен байланысты. Егер тік 

тербеліс компенсаторы тығыз жүйеге негізделген болса, онда иілу кезіндегі қажу 

жобалаудағы негізгі шешім болады. 

5.3 Иілгіш құбыр жүйесі және компоненттері 

Иілгіш құбырлар екі негізгі компоненттері бар композиттік құрылымдар болып 

табылады: 

 Сауыт  компоненттері,  олар  әдетте  беріктікті  қамтамасыз  ететін  Болат  

сымның спиральды құрылымы болып табылады; 

 Сұйықтықтың  сақталуын  қамтамасыз  ететін герметикалық  компоненттер  

болып табылатын полимерлі немесе серпімді болат құбырлар. 

Әдетте иілгіш құбырлардың екі түрі қолданылады: байланған және байланбаған иілгіш 

құбырлар. Байланған құбырларда матаның, эластомердің және болаттың әртүрлі 

қабаттары вулканизация процесі арқылы біріктіріледі. Иілгішлікке эластомер 

матрицасының осьтік және ығысу деформациясы арқылы қол жеткізіледі, оған 

армирленген элементтер енгізілген. Алайда, байланған құбырлар қосқыштар сияқты 

қысқа бөлімдерде ғана қолданылады. Байланбаған иілгіш құбырларда сыртқы және ішкі 

жүктемелердің әсерінен бір-бірінен өтіп кететін қабаттар бар және оларды ұзындығы 

бірнеше жүз метрге дейін динамикалық қосымшалар үшін жасауға болады. Байланбаған 

иілгіш субөлгіш ұстындар 5.5-суретте көрсетілгендей кедір-бұдырлы арна түрінде немесе 

тегіс түрінде жасалуы мүмкін. 



 

113 
 

  Кедірлі-бұдырлы арнасы бар құрылым үшін ішкі болат каркас қолданылады 

және тасымалданатын сұйықтықта газ болған кезде қолданылады. Мұндай жағдайларда 

қысымның тез төмендеуі, егер ол каркасмен бекітілмеген болса, ішкі қаптаманың 

бұзылуына әкелуі мүмкін. Тегіс оқпанды құбырлар газ ішкі термопластикалық қабат 

арқылы таралмаған жағдайларда, мысалы, су мен химиялық заттарды айдау кезінде 

қолданылады. Сондай-ақ, егер сақиналық кеңістік желдетілсе, құрамында газы бар 

сұйықтықтар үшін қолайлы. Тегіс оқпандық құрылым ішкі бұғатталған каркастың 

жоқтығын қоспағанда, кедірлі-бұдырлы құрылыммен бірдей қабаттардан тұрады. 

Әр түрлі қосымшалар иілгіш құбырлар жүйесінің сипаттамаларына байланысты, оған 

құбыр корпусы мен оған байланысты қосалқы құрылғылар кіреді. 5.6-суретте 

байланбаған иілгіш  құбырдың  типтік  қимасы   көрсетілген.  Суретте  иілгіш  құбырдың  

көлденең қимасының бес негізгі компоненті нақты көрсетілген, олар келесі бөлімдерде 

қарастырылады. Ішкі полимерлі қабық пен сыртқы полимерлі қабық арасындағы кеңістік 

сақина кеңістігі деп аталады. 

 

 

 
 

5.6-сурет. Байланбаған иілгіш құбырдың типтік көлденең қимасы. 

 

 

 
 

 

5.7-сурет.  Каркас қабатының профилі [6]. 
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5.3.1 Бұғатталған болат каркастар 

Каркас иілгіш құбырдың ішкі қабатын құрайды. Ол әдетте 5.7 суретте көрсетілгендей 

бұғаттау профилі ретінде қалыптасатын тот баспайтын болаттан жасалған жалпақ 

таспадан жасалады. Каркасты қалыптастыру үшін болаттың әртүрлі маркаларын 

қолдануға болады, ал материалды таңдау әдетте ішкі сұйықтықтың сипаттамаларына 

байланысты болады. Каркасты жасау үшін қолданылатын ең көп таралған сорттар-AISI 

304 және 316 маркалы болаттар, сонымен қатар Duplex түрі. Ішкі ұңғыма сұйықтығы 

каркас профилі арқылы еркін ағып кетеді, сондықтан каркас материалы ұңғыма 

сұйықтығына қарсы коррозияға төзімді болуы керек. 

 Каркас профилінің мысалы 5.7 суретте көрсетілген. Каркастың негізгі функциясы - 

гидростатикалық қысымға немесе сақиналы кеңістіктегі газдардың жиналуына 

байланысты құбырдың құлауының алдын алу. Сақиналы кеңістіктегі газдардың 

жинақталуы құбырдың бұзылуының ықтимал моделі болуы мүмкін және 

көмірсутектерді тасымалдайтын құбыржолдарда пайда болады, өйткені түтіктің ішкі 

арнасынан  газдар ішкі полимерлі қабық арқылы сақиналық кеңістікке таралады. Ұңғыма 

тоқтаған жағдайда және ішкі оқпанды кейіннен герметизациялау және босату 

жағдайында сақиналы кеңістіктегі газ қысымы құбырдың құлауына әкелуі мүмкін. 

Осылайша, болат қаңқасы осы қысу қысымына төтеп беруге арналған. Көмірсутекті 

сұйықтықтар өтпейтін құбырлар, (мысалы, су айдау құбырлары), егер құбырдың 

құлауына әкелетін сақиналы кеңістікте газдың жиналуы мүмкін болмаса және жоғарыда 

сипатталғандай тегіс оқпанды құбырлар ретінде белгілі болса, каркассыз жасалуы 

мүмкін. 

5.3.2 Ішкі полимерлі қабық 

Ішкі полимерлі қабық ұңғыма сұйықтығын ұстап тұруға кедергі жасайды. Сұйықтықтың 

әсер ету концентрациясы мен температурасы ішкі қабықты жобалаудың негізгі 

факторлары болып табылады. Ішкі қабық үшін қолданылатын жалпы материалдар: 

полиамид-11 (коммерциялық мағынада Rilsan деп аталады), тығыздығы жоғары 

полиэтилен (ТЖПЭ), тігілген полиэтилен (ПЭ-Т) және ПВДФ. Полиамид - 11 және ТЖПЭ 

- бұл ең көп қолданылатын материалдар, олар шамамен 149°F (65 °C) температураға төтеп 

береді және 7% рұқсат етілген деформацияға ие. ПВДФ жоғары температураға төзімділік 

қажет болған жағдайда пайдалануға болады. Бұл материал 266 °F (130 °C) дейінгі 

температураға төтеп бере алады, бірақ оның рұқсат етілген деформациясы небары 3,5% 

құрайды. Полимерлі қабық қабатының қалыңдығы әртүрлі параметрлерге, мысалы, ішкі 

магистральдағы сұйықтықтың температурасы, құрамы және Магистраль ішіндегі ішкі 

қысымға байланысты. Бұл қабықтың орташа мөлшері шамамен 5~8 мм, бірақ қалыңдығы 

13 мм-ге дейін ішкі полимерлі қабықшасы бар құбырлар да жасалған. 

5.3.3 Армирлеуші қабаттар 

5.3.3.1 Қысу сауыты 

Қысу сауыты ішкі магистральдағы сұйықтықтың қысымынан туындаған құбыр 

қабырғасындағы сақиналық кернеуге төтеп береді. Қысу сауыты ішкі полимерлі қабыққа 

оралған және құлыптау сымдарынан жасалған. Бұғатталған металл қабаты ішкі қысым 

қабығын және жүйенің ішкі қысым жүктемесін радиалды бағытта қолдайды. Қысыммен 

жұмыс істейтін армирленген сымға арналған профильдердің кейбір мысалдары 5.8- 

суретте көрсетілген. Бұл профильдер иілудің иілгішлігін қамтамасыз етеді және ішкі
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қабықтың сауыт қабаты арқылы қысылуына жол бермеу үшін күшейтілген сымдар 

арасындағы алшақтықты реттейді. Құбыр қабырғасындағы сақиналық кернеуге жақсы 

қарсы тұру үшін қысыммен жұмыс істейтін сауыт құбырдың бойлық осіне шамамен 89 ° 

бұрышпен оралады. Zeta тәрізді спиральды немесе қысымды сауыттың бұғатталған 

қабаттары ішкі және сыртқы қысымға әсер етеді және сақиналық кернеуді қолдайды. Бұл 

қабат сұйық тосқауылдың сыртын қамтамасыз етеді, мысалы, каркас қабаты сияқты 

төменгі құрылымның сопақтануына қарсы тұрады. Зета тәрізді қабат айтарлықтай осьтік 

немесе иілу жүктемелеріне төтеп бере алмайды, өйткені ол 90 градусқа жақын төсеу 

бұрышы бар қысқа қадаммен спиральға оралған және бұғатталған металл профиль 

сымдарының бұрылыстары арасындағы алшақтық. 

 
5.8-сурет.  Бұғатталған қысу сауытының профилі [6]. 

 Қысымды брондалған сым үшін қолданылатын материал, әдетте, жоғары беріктігі 

бар көміртекті болат болып табылады. Сымды таңдау құбырдың "күкіртсіздендірілген" 

немесе "қышқыл"  ортаға  сәйкес  келуіне  байланысты  ("қышқыл  ортада  жұмыс  істеу  

үшін орындау" nace MR 01-75 арқылы) анықталады. Иілгіш құбырларда қолданылатын 

ең жоғары беріктігі бар болат сым созылу беріктігіне ие (UTS) 1400 МПа (200кфунт/кв. 

дюйм). Алайда, бұл жоғары беріктігі бар сымдар сутегі индукцияланған крекингке (СИК) 

және кернеулі сульфидті крекингке (КСК) ұшырайды. Сондықтан "қышқыл" ортасы бар 

құбырлар үшін осындай жоғары берік болат сымдарды қолдану мүмкін болмауы мүмкін. 

Балама 750 МПа (105 кфунт/кв. дюйм) дейін созылу күші бар қосымша болат қабаттарды 

пайдалану болар еді. 

5.3.3.2 Созылу сауыты 

Созылатын сауыттың қабаттары әрқашан жұппен оралады. Олардың атауынан көрініп 

тұрғандай, сауыттың бұл қабаттары созылу және бұралу жүктемелеріне, сондай-ақ 

иілгіш құбырдағы иілу моменттеріне қарсы тұрады. 5.9-суретте көрсетілген созылу 

сауыты қабаттары әдетте жалпақ тікбұрышты сымдардан жасалады және бойлық оське 

шамамен 30°~55° бұрышта орналастырылады. Байланбаған құбырдың иілу кезіндегі 

иілгішлігі спиральды қабаттардың сіңірлерінің (сымдарының) бір-бірінен өту қабілетіне 

байланысты. Алайда, бұл тозуға және соңына келгенде сымдардың қажуына әкеледі. 

Сырғу мөлшері сымдардың көлбеу бұрышына кері пропорционал. 55° төсеу бұрышы 

айналмалы теңдестірілген құбырға әкеледі, сондықтан бұл бұрыш қысу сауытының 

қабаты жоқ құбыр конструкцияларында қолданылады, онда сақиналық кернеу созу 

сауытының қабаттарына қарсы тұрады. 

 Созылу сауытының қабаттары құбырлардың барлық қабаттарының салмағын ұстап 

тұру және кеменің конструкциясына соңғы фитинг арқылы жүктемені беру үшін 

қолданылады. Терең субөлгіш ұстындағы жоғары кернеу төрт қабатты созылу сауытын 

қолдануды қажет етуі мүмкін, бірақ екеу қолдану мүмкін емес. Созылу сауыты жоғары 

беріктігі бар көміртекті болаттан жасалған, қысым сауытына ұқсас. 

"Күкіртсіздендірілген" немесе "қышқыл" жұмыс жағдайлары пайдалануға болатын 

сымның беріктігін анықтайтын факторлар болып табылады, өйткені жоғары беріктігі бар 

сым СИК және КСК-ге көбірек бейім. 
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5.3.3.3 Композиттік сауыт 

Теңіз кен орындарын игеру кезінде су тереңдігінің жоғарылауымен динамикалық 

ұстындардың аспалы салмағы мен қажу сипаттамалары жобалау кезінде маңызды 

факторға айналуда. Композиттік сауыттың артықшылықтарына мыналарды жатқызуға 

болады: 

 Жоғары  беріктік  -  салмақ  қатынасы,  бұл  балама  жүк  көтергіштігі  бар  құбыр 

құрылымын жеңілдетеді; 

 Қажуға төзімділіктің жоғарылауы; 

 Көптеген   мұнай   кәсіпшілігі   химиялық   заттары   мен   теңіз   суының   

әсерінен коррозияға және бұзылуға төзімділік. 

 

 
5.9-сурет. Спиральды қабаттарға арналған әдеттегі созылу сауытының профилі. 

 

Дұрыс таңдалған талшықпен, матрицамен және технологиялық процеспен көміртекті 

талшықты композиттік материалдар үшін 3000 МПа (435 кфунт/шаршы дюйм) астам 

типтік созылу күші тіркелді. 5.10-суретте осындай көміртекті талшық композиттік 

материалдардың дәстүрлі көміртекті болаттарымен салыстырғанда және, атап айтқанда, 

ең жоғары меншікті беріктігі (созылуға беріктіктің (UTS) тығыздыққа қатынасы, мұндағы 

UTS 3000 МПа және тығыздық 1,7 құрайды) әдеттегі иілгіш құбырлар үшін 

қолданылатын қышқыл қызметке жарамды маркалы болаттар (H2S болуы және онымен 

байланысты сутектің сыну қаупі) көрсетілген. 

 Талшықты - армирленген полимерлі материалдармен (FRP) немесе композиттік 

құрышпен байланбаған иілгіш құбырлардың металл қысымы мен созылу сауытын 

ауыстыру олардың артықшылықтарына байланысты жиі кездеседі. 

 5.11-суретте Technip жасаған төрт қабатты көміртекті талшықты сауыт (CFA) бар 

иілгіш құбыр көрсетілген. CFA-ны біріктіретін сертификатталған иілгіш құбырлардың 

жоғары өнімділігі субөлгіш ұстындардың жеңіл иілгіш шешімдерін ұсынуға мүмкіндік 

береді және өте терең су конфигурацияларында суға түсу элементтерінің талаптарын 

азайтуға немесе алып тастауға мүмкіндік береді. 5.12-суретте Deep Flex FRP типті 

стандартты құбыр құрылымының көлденең қимасы көрсетілген. Бекітілмеген сақиналы 

кернеу қабаты бар талшықты армирленген иілгіш құбыр (FRP) - бұл композиттік қысу 

мен созылу сауытымен байланбаған иілгіш құбыр құрылымы.
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5.10-сурет. Созылу сауыты үшін қолданылатын әртүрлі материалдардың  меншікті 

беріктігі [7]. 

 
5.11-сурет. CFA иілгіш субөлгіш ұстынның төрт қабатының көлденең орамасы [7]. 

 
5.12-сурет.  Талшықпен армирленген иілгіш құбыр [8]. 

5.3.4 Сыртқы полимерлі қабық 

Сыртқы полимерлі қабық ішкі полимерлі қабықтың материалдарынан жасалуы мүмкін. 

Сыртқы қабықтың негізгі функциясы – теңіз суына тосқауыл болу. Сондай-ақ ол 

монтаждау кезінде сауыт өткізгіштерді басқа нысандардан қорғаудың белгілі бір деңгейін 

қамтамасыз етеді. 
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5.3.5 Басқа қабаттар мен конфигурациялар 

Иілгіш құбырдың бес негізгі қабатынан басқа, құбырдың көлденең қимасында басқа да 

көмекші қабаттары бар. Бұл қабаттарға үйкелісті және сыртқы жүктемелердің әсерінен 

құбыр иілгенде бір-біріне ысқыланған сым қабаттарының тозуын азайтатын сауыт 

қабаттарының айналасына оралған антифрикциялық таспалар кіреді. Тозуға қарсы 

таспаларды берілген конфигурацияға байланысты сымдар бұралып кетпес үшін сауыт 

қабаттарының орама пішінін сақтап тұрын қамтамасыз ету үшін де қолдануға болады, бұл 

– құбырдағы осьтік қысуды тудыратын гидростатикалық қысымның салдарынан пайда 

болатын «арқанның себет тәріздес деформациясы» деп аталатын құбылыс. 

 Иілгіш құбырлар қолданылатын кейбір жерлерде жоғары созылу жүктемелеріне 

байланысты созылған сауыт қабаттары үшін беріктігі жоғары сымдар қажет. Алайда 

«қышқыл» ортаның болуы бұл сымдардың ВИР/СРН қолайсыз жылдамдығына 

ұшырайтындығын білдіреді. Бұл жағдайдың шешімі – бір емес, екі түрлі сақинамен 

көлденең қиманы жасау. Ішкі айналмалы кеңістікте қысқыш сауыттар қабаты бар және 

оны өте жоғары беріктік шегі бар болаттан жасау міндетті емес, сондықтан H2S жоғары 

концентрациясына байланысты коррозияда үлкен мәселелер туындамайды. Содан кейін 

сыртқы айналмалы кеңістіктегі H2S жоғары концентрациясының алдын алу үшін қысқыш 

сауыт қабаты мен созылған сауыт қабаттары арасында қосымша полимерлі қабық төселуі 

мүмкін. H2S біраз саны әлі де болса осы полимерлі қабық арқылы ішкіден сыртқы 

айналмалы кеңістікке өте алады. Алайда сыртқы айналмалы кеңістігіктегі H2S 

концентрациясы өте төмен болады, сондықтан сауыттың созылған қабаттары үшін 

беріктігі жоғары сымдарды қолдануға болады.   

5.3.6 Негізгі қосалқы қондырғылар 

Көптеген кіріктірілген көмекші элементтер құбыр корпусына иілгіш құбыр жүйесін 

жабдықтауға көмектеседі. 

5.3.6.1 Шекті құбырлардың жалғану бөлігі (фитингілер) 

Шекті фитингілер иілгіш құбырлардың әр қабатының ұштарын нығыздауға арналған және 

тапсырыс берушінің өндірістік қуатымен түйіндесу үшін қажетті қосылысты қамтамасыз 

етеді. Иілгіш құбырдың әр қабаты қолданылатын жүктемелерге төтеп беру үшін әрі 

тығыздауды қамтамасыз ету үшін жеке аяқталады және тығыздалады. Шекті 

фитингілердің сипаттамалары төменде келтірілген: 

 Әрбір иілгіш құбыр құрылымы үшін арнайы жасалған шекті фитингілер; 

 Аяқтау кез келген құрылым болуы мүмкін – API/ANSI фланецтері, күпшектер, 

дәнекерленген немесе басқалар; 

 Берік құбырлардың жарылған және созылу кездерінде бұзылуы; 

 Ең көп таралған құрылымдық материал – төмен қоспаланған AISI 4130 болаты; 

 Кәдімгі жабындарға электролизді никельмен қаптау және әртүрлі эпоксидті шайырлар 

кіреді; 

 Құрастыру – бұл қолмен жасалатын процесс. 

Әлбетте, тосқауыл нығыздағышының тиімді жүйесі шекті фитингілерді жобалауда 

маңызды мәселе болып табылады. Соңғы тосқауыл нығыздағыш мөрінің схемалық 

бейнесі 5.13-суретте көрсетілген.  
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5.13-сурет Соңғы тосқауыл нығыздағышының схемалық бейнесі [9]. 

 Шекті фитингілерді жобалау және жасау кезінде бірқатар маңызды мәселелерді 

ескеру қажет. Құбырдың болат қабаттарынан резервуар құрылымына жүктемені тиісті 

түрде беруді қамтамасыз ету үшін нығыздалған қабықшалар пен нығыздағыш сақинаның 

өлшемін анықтау, сауытты қымтау және бұранды қатайту үшін қатаң өндірістік төзімділік 

маңызды. Эпоксидті толтыру ауа саңылауларын болдырмас үшін тиісті әдістерді қолдану 

арқылы жасалуы керек. Айналмалы кеңістіктегі желдеткіштердің дұрыс орналасуы және 

жұмыс істеуі айналмалы кеңістікте газдың жиналуын қамтамасыз ету үшін де маңызды. 

Анод қысқышының құрылымы әдетте иілгіш құбырдың шекті фитингілері мен 

коррозияны кедергілерден қорғау үшін қолданылады. Қашықтан басқарылатын суасты 

қайығын (ROV) орнатпас бұрын анод қысқышының электр байланысы жақсырақ болу  

үшін фитингінің қапталдық бетін болат щеткамен тазалау керек. 

5.3.6.2 Қатты бастырмалар мен кеңернеулер 

Иілгіш субөлгіш ұстынның маңызды аймақтарының бірі – іліп қою құрылғысының 

алдындағы ұстынның жоғарғы бөлігі. Бұл аймақ бүгілуге бейім, сондықтан ұстынның 

қаттылығын арттыру және ұстынның рұқсат етілген иілу радиусынан асып кетуіне жол 

бермес үшін құрылымға қосалқы құрылғы салынған. Бұл қосымшада қолданылатын екі 

құрылғы – қатты бастырмалар мен кеңернеулер. 5.14-суретте екі құрылғының сызбасы 

көрсетілген. 

 Иілгіш құбырларды өндірушілер, әдетте, бір құрылғыны таңдаса да, қатты 

бастырмалар жоғары қозғалыстағы кемелердің қосымшаларында жақсы жұмыс істейтіні 

белгілі. Қатты бастырмалар сонымен қатар ұстын мен оның қатты соңғы қосылысы 

арасындағы ауысу сәтін қамтамасыз етеді. Қосалқы құрылғылар құбырдың көлденең 

қимасын талдаудан бөлек жобаланады және ол үшін мамандандырылған бағдарламалық 

жасақтама қолданылады. Иілгіш ұстынды талдаудан ғаламдық жүктемелер қосалқы 

құрылғыны жобалау кезінде кіріс ретінде қолданылады. 

 Қатты бастырмалар әдетте полиуретанды материалдан дайындалып, нысан оның 

ілме орнына кіру шамасына қарай ұстынға бірте-бірте қаттылық беру үшін арналған. 

Полиуретанды қатты бастырма жүктеме беру үшін болат көмкермеге бекітілген. Қатты 

бастырмалар кейде жеткізу қосымшаларында, мысалы, "steep-S" немесе "steep-wave" 
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қосымшалары шекті қосылыста ұстынға қолдау көрсету және осы жерде иілудің алдын 

алу үшін қолданылады. Қатты бастырмаларды жобалау мәселелеріне шаршау және 

полиуретанды сығу сипаттамалары кіреді. Конустың өлшемдері минималды иілу 

радиусының жарамдылық критерийлерін және тегеурінді қосылыс пен иілгіш 

құрылымның сым сауыттарын жинақтау мақсатында қолайлы шаршау ресурстарын 

қанағаттандыру үшін кернеулер мен бұрыштардың қатаң үйлесімі ескеріле отырып 

анықталады. 5.15-суретте қатты бастырма мысалын көрсетілген. Қатты бастырмалар 20 

футтан асатын ұзындықта жасалып, теңіз жағдайында пайдаланылатынын айта кету керек.  

 

5.14-сурет Қатты бастырма мен кеңернеу сызбасы [1]. 

 Кеңернеулер – бұл қатты иілу бастырмаларымен бірдей функцияны орындайтын 

болат бөлшектер, яғни ұстынның оның шеткі бітеуінің жоғарғы беттерінде иілуіне жол 

бермейді. Иілген кеңернеу беті кернеудің шоғырлануына және құбырдың сыртқы 

қабығына зақым келтіруі мүмкін кез келген иілудің алдын алу үшін қатаң төзімділікке 

сәйкес жасалады. 

5.3.6.3 Иілу шектегіші 

Иілу шектегіштері әдетте жоғарғы және төменгі қосылыстарда орналасады, олардың 

мақсаты – қиын нүктелерде субөлгіш ұстынның қосымша иілу кедергісін қамтамасыз ету 

(мысалы, қаттылық шексіздікке дейін өсетін ұстынның ұштарында). 

 Иілу шектегіштері иілгіш құбырлардың иілуін шектеуге арналған және 

квазистатикалық қолдану мен көмкерме үшін қолданылады. Олар қатты пластикалық 

материалдан жасалады және әдетте сағалық ойықтарда және субөлгіш ұстынның түбінде 

ұстынның созылу, иілу және жылжу жүктемелерін шектеу үшін қолданылады. Болат 

шешімдер сонымен қатар төмендеу бағамен де қолжетімді, бірақ олар зауытта жиналып, 

бояу мен анодтармен қорғалу керек. Иілу шектегіштері иілудің алдын алу үшін 

механикалық оқшаулауды қамтамасыз етеді. 5.16-суретте шекті иілгіш жеткізу 

құбырларында қолданылатын иілу шектегіші көрсетілген. 
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5.15-сурет Қатты бастырманың мысалы [10]. 

 

5.16-сурет Иілу шектегіші [6]. 

5.3.6.4 Қалқымалық модульдері  

Қалқымалы модульдерді беткі кернеуді азайту және "lazy", "steep" және "reverse" 

конфигурацияларын қоса алғанда, қажетті ұстын конфигурациясын алу үшін субөлгіш 

ұстынға бекітуге болады. Бұл модульдер жұқа қабырғалы ауа банкалары немесе субөлгіш 

ұстынға бекітілген пенопластан жасалған синтаксистік модельдер болуы мүмкін. Бұл 

қалқымалық модульдер мұқият жобалауды қажет етеді және олардың құрылымдық 

материалы судың сіңуіне ұзақмерзімді кедергіні қамтамасыз ету үшін дұрыс таңдалуы 

керек. 

5.3.6.5 Айналмалы кеңістіктің желдету жүйесі  

Уақыт өте келе құбырдың саңылауында тасымалданатын сұйықтықтар ішкі полимерлі 

қабықша арқылы құбырдың айналмалы кеңістігіне таралады. Бұл шашыраңқы газдарға су, 

CO2 және H2S кіреді және олардың айналмалы кеңістікте болуы болат қабаттарына 

зиянын тигізуі мүмкін. Су мен CO2 сауыттың тегеурінді және созылу қабаттарында жалпы 

немесе нүктелік коррозияны тудырады. Судың болуы болат қабаттарының шаршауына 

ұзақ жарамдылығына теріс әсер етуі мүмкін. H2S болуы ВИР және СРН тудырады әрі 

оның концентрациясы жобалау кезеңінде мұқият бағаланады, өйткені 

"күкіртсіздендірілген" орта үшін білікті құбырға арналған "қышқыл" ортада қолайсыз 

коррозияға ұшырайтын жоғары беріктігі бар болатты қолдануға болады. 

 Коррозия мен шаршаудың теріс әсерінен басқа, бұл шашыраңқы газдардың болуы 

құбырдың болат қабаттарына өз әсерін тигізуі мүмкін, бұл газдардың болуына 
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байланысты айналмалы кеңістіктегі қысымның жоғарылауы құбырдың ішкі полимерлі 

қабығының құлауына әкелуі мүмкін. Құбырдың ішкі саңылауында қысым кенеттен 

жоғалған жағдайда (мысалы, жүйенің апаттық өшуі нәтижесінде), осы шашыраған 

газдардың әсерінен айналмалы кеңістіктегі қысым ішкі саңылаудағы қысымнан көптеу 

болуы мүмкін. Бұл ішкі полимер қабығының бұзылуына, сұйықтықтың тұтастығын 

жоғалтуға және құбырдың істен шығуына әкелуі мүмкін. Болат қаңқасы айналмалы 

кеңістікте газдың жиналуына байланысты осы бұзылу қысымына төтеп беруге арналған. 

Бұл бұзылу режимі иілгіш құбырларда пайда болатындығы құжат түрінде расталған. 

 Диффузияға байланысты айналмалы кеңістікте газдардың жиналуын болдырмас 

үшін, айналмалы кеңістіктегі газдарды атмосфераға шығаруға мүмкіндік беретін 

кіріктірілген желдету жүйесі құбырдың құрылымына енеді. Шекті фитинг 

құрылғыларындағы желдеткіш клапандар айналмалы кеңістікке тікелей қосылады, 

берілген қысым кезінде шаршы дюймге 30-45 фунт шамасында жұмыс істеуге арналған 

және айналмалы кеңістікке теңіз суының енуіне жол бермес үшін нығыздалған. 
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6 
Байланбаған иілгіш құбырларды жобалау 

және талдау 

6.1 Кіріспе 

Иілгіш субөлгіш ұстындардың конфигурациялары оффшорлық қосымшаларда өтемақы 

жүйелерін қолданбай, геометрияны өзгерту арқылы қалқымалы қозғалыстарды сіңіру 

үшін жасалған. Қажетті иілгіштікке, әдетте, иілгіштігі төмен және қисықтық радиусы 

төмен байланбаған иілгіш құбырларды орналастыру арқылы қол жеткізіледі. Байланбаған 

иілгіш құбырлардың көлденең қимасының қажетті қасиеттеріне әдетте әр қабат өз 

қызметін атқаратын иілгіш көп қабатты құбырды енгізу арқылы қол жеткізіледі. Қабаттар 

тәуелсіз болғанымен, олар бір-бірімен өзара әрекеттесуге арналған. Әр қабаттың 

қабаттары мен қасиеттері жоба талаптарына сәйкес таңдалады. 

 Иілгіш құбырдың көлденең қимасы – бұл термопластикалық материалдардан 

жасалған полимерлер немесе сұйықтықтың тығыздалуын қамтамасыз ететін иілгіш болат 

құбырлар болып табылатын брондалған компоненттер (әдетте спираль оралған болат 

арматура) мен тығыздағыш компоненттердің біріктірілген құрылымы. 

 Спиральды брондалған компоненттер белгілі бір төсеме бұрышы бар қабаттарда 

қолданылады, бұл сауыттың әртүрлі компоненттерінде айтарлықтай ерекшеленеді. 

Спиральды құрыш қабатына оралған болат арматуралар бүкіл құрастыру жүйесіне жоғары 

қысымға төзімділік пен тамаша иілу сипаттамаларын береді, ол  иілгішлік пен керемет 

динамикалық сипат береді. Алайда, байланбаған иілгіш құбырдың күрделі құрылымы оны 

талдаған кезе қиындықтар тудырады. Әр түрлі жүктемелерде оның құрылымдық 

реакциясын түзету үшін жергілікті көлденең талдау және ғаламдық динамикалық талдау 

қажет. 

6.2 Иілгіш құбыр нұсқаулығы 

Иілгіш құбырлар бірнеше ондаған жылдар бойы қолданылып келеді. Алғашқы құбырлар 

мен шлангтар байланыстырушы қабатпен (вулканизацияланған резеңке және армирлеу) 

болды. 

 1970 жылдардың басынан бастап сенімді, байланбаған иілгіш құбырларды 

дамытуға үлкен ресурстар жұмсалды. Өнімнің дамуы нәтижесінде иілгіш құбырларға 

деген сенім артты және олар көптеген салаларда тартымды болып саналады. Алайда, 

жалпы салалық стандарттың болмауына байланысты иілгіш құбырларды пайдалану әлі де 

ішінара шектеулі болды. 1980 жылдардың ортасында «Veritec» компаниясы [1]  JIP 

негізінде иілгіш құбырларды жобалаудың жалпы стандартын жасады.  Бұл нұсқау беретін 

қағидаттар өндірушілер қолданатын жобалау әдістеріне және теңіз құбыржолдарын 

жобалау стандарттарына негізделген. Бұл жобалау стандарттары 1990 жылдардағы иілгіш 

құбырларды жобалаудың қазіргі жағдайын көрсетеді. Бразилиядан басқа, осы кезеңде 

иілгіш құбырларды пайдалану әлі де қалыпты болды. Алайда иілгіш құбырларға сұраныс 
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және олардың температурасы, қысымы мен диаметріне қойылатын талаптар үнемі өсіп 

отырды. Көптеген мұнай компаниялары иілгіш құбырлар үшін өздерінің техникалық 

жағдайларын жасады және өнеркәсіп келесі мәселелерге тап болды: 

 Көптеген операторлардың өзіндік жобалау стандарттары болды; 

 Өндірушілер өздерінің жобалау стандарттарын қолданды. Операторлардың 

стандарттарына сәйкес келетін қосымша құжаттарды дайындау көбінесе қиын және 

қымбат болды; 

 Жобалаудың жалпы стандарттары жаңартылмаған және сәйкесінше деп саналды. 

Жобалық талаптар екі санатқа бөлінді [2]: 

 Аудитке жататын міндетті талаптар сипаттамаға  енгізілуі тиіс (API 17J сипаттамасы 

[3]). 

 Міндетті талаптарды сақтау бойынша ұсынымдар, сондай-ақ иілгіш құбыржолдарын  

жобалау бойынша нұсқаулық  Жеке ұсынылған практикалық нұсқаулыққа енгізілген, 

мысалға API RP 17B. [4] РПР рұқсат етілген диапозоннан тыс иілгіш субөлгіш 

ұстындарды  жобалау әдіснамасын қамтиды. 

6.2.1 API 17K сипаттамасы 

Иілгіш құбырдың құрылымы байланбаған құбырларға арналған API 17J сипаттамасының  

және байланған құбырларға арналған API 17K сипаттамасының талаптарына сәйкес 

келеді. Бұл құжаттарда барлық негізгі параметрлердің бақылау тізімі және құбыр 

операторлары өндірушілерге иілгіш құбырларға тапсырыс беру кезінде тексеруі керек 

ұсыныстар бар. Осы бөлімнің қалған бөлігі байланбаған құбырларға арналған API 17J 

сипаттамасында көрсетіледі,  алайда, API 17K сипаттамасында байланған құбырларға 

арналған бірдей ақпарат пен ерекшеліктер бар. 

6.2.2 API 17J сипаттамасы 

API 17J [3] иілгіш құбырды жасамас бұрын анықталуы керек параметрлерді сипаттайды. 

Бұл маңызды параметрлер (сыртқы қоршаған орта жағдайынан басқа) қысым, температура 

және сұйықтықтың құрамы сияқты ұңғыманың ішкі сипаттамалары болып табылады. Бұл 

параметрлер материалды таңдау және қабаттың қалыңдығы сияқты құбырды жобалаудың 

көп бөлігін анықтайды. 

 API 17J иілгіш құбыр жүйесіне қойылатын талаптарды, мысалы, жағдайды тексеру 

және бақылау, газды желдету және орнату талаптарын тізімдейді. Басқа бөлім қызмет ету 

мерзімі ішінде құбырға қолдануға болатын рұқсат етілген жүктемелерге арналған. 

Жобалау жұмыстары кезінде құбырдың көлденең қимасын анықтағаннан кейін, осы 

рұқсат етілген жүктемелердің құбырдың есептік қызмет ету мерзімі ішінде асып кетпеуін  

қамтамасыз ету үшін есептеулер жүргізіледі. Бұл жұмыстағы кез-келген ауытқулар 

құбырдың жаңа көлденең қимасын орнатуды қажет етеді. 6-кестеде көрсетілгендей, API 

17J иілгіш құбыр қабатын жобалау өлшемшарттары қалыпты жұмыс жағдайында 

сауыттың созылу қабатының максималды жүктемесі сауыт материалының шекті созылу 

беріктігінен (UTS) 0,67-ден аспауы тиіс. 0,55 UTS мәні бар максималды жүктеме қысым 

сауытының қабатында рұқсат етіледі. Штаттан тыс және монтаж жағдайында рұқсат 

етілген жүктеме  0,85 UTS-ке дейін, ал зауыттық қабылдау-тапсыру сынақтарында 0,91-ге 

дейін ұлғайтылуы мүмкін. 

 API 17J-тің келесі бөлімдері жобалау кезінде ескерілуі керек басқа шарттар мен 

шектеулерді сипаттайды. Осы талаптардың ең маңыздыларының бірі – құбыр құрыштың 

қысым қабатын ашпай тұра алатын қасиетке ие минималды иілу радиусы. Жобалау 

жұмыстарының маңызды аспектісі құбырдың экстремалды жүктеме жағдайында 
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минималды иілу радиусынан аспауын қамтамасыз ету үшін есептеулер болып табылады. 

Максималды иілуге бейім құбырдың екі аймағы – бұл  қону аймағы және ілулі тұрған 

жердің алдындағы жоғарғы аймақ. Ең аз иілу радиусын белгілеу кезінде, барлық мүмкін 

болатын төтенше жүктеме жағдайларында құбырдың осы минималды иілу радиусынан 

аспауын қамтамасыз ету үшін иілудің  қаттылық элементтері немесе иілу шектегіштері 

сияқты қосалқы құрылғыларды жобалауға болады.  

 API 17J иілгіш құбырды құрайтын әртүрлі қабаттарды жобалау үшін пайдалы 

ақпаратты қамтиды. Сонымен қатар, шеткі фитингтің құрылымы, қатты төсемдер және 

иілу шектегіштері туралы толық ақпарат бар. Жергілікті көлденең қиманы есептеуден 

басқа, иілгіш құбырды жаһандық статикалық және динамикалық талдау арқылы тексеру 

қажет. Байланбаған иілгіш құбырлар демпфирлеудің үлкен коэффициентіне ие 

болғандықтан (бірқатар байланбаған қабаттардың болуына байланысты), олар құйынды 

дірілден (VIV) туындаған қажуға ұшырамайды. Сондықтан VIV шектеу үшін иілгіш 

шлангтарды ағыстатқыш немесе білеулерді орнатуға болмайды. Бұл қажу ең алдымен, 

толқындардың қозғалысы мен қондырғының зақымдалуына байланысты болады дегенді 

білдіреді. Қажудың ұзақ мерзімділігіне егжей-тегжейлі талдау қажет, ал құбыр өндірушісі 

құбырдың қажу мерзімі құбырдың қажетті қызмет ету мерзімінен он есе көп екенін 

дәлелдеуі керек. Құбырларды орнату кезінде процедуралар қажет, өйткені дұрыс орнатпау 

брондалған қабат материалының созылу шегінен асып кету, иілу және соққы кезінде 

иілгіш құбырлардың зақымдану қаупін арттырады. Монтаждау кезінде иілгіш құбырдың 

зақымдануының құжатталған жағдайлары бар, мысалы, құбырдың сыртқы қабығын тесу, 

бұл жұмыс басталғанға дейін бүкіл құбырдың ауыстырылуын болдырмау үшін қымбат 

жұмсарту шараларын қолдануды қажет етті. Сонымен қатар, API 17J иілгіш құбырды 

жасау бойынша ұсыныстарды және құбырды операторға берер алдында талап етілетін 

квалфикациялық сынақтарын қамтиды. 

6.2.2.1 Опырылу бойынша сенімділік 

API Spec 17J сипаттамасы рұқсат етілген кернеулер бойынша есептеулерге негізделген. 

Қолданыстағы стандарттар сыртқы қысым үшін құбырдың өткізу қабілеттілігінің 67%-ы 

рұқсат етілген пайдалануға негізделген. Іс жүзінде, бұл каркастың бұзылуы үшін 

каркастағы кернеулер кернеудің 67%-ынан аз болуы керек дегенді білдіреді.  

 API 17J  сипаттамасы жергілікті иілуден түсетін ішкі каркастағы кернеуді шектеу 

үшін 6.1-кестеде келтірілген формулаларды қолданады. 

 300 м-ден аз судың тереңдігі үшін рұқсат етілген пайдалану өзгеріссіз қалады.  

Терең судағы гидростатикалық қысыммен байланысты шамалы белгісіздікке байланысты, 

рұқсат етілген пайдалану судың тереңдігімен біртіндеп артады. 0,85 максималды мәні 900 

м тереңдікте қол жеткізіледі. 

6.2.2.2 Жобалау өлшемшарттары 

 

Байланбаған иілгіш құбырларды жобалау өлшемшарттары төменде келтірілген [3, 4]: 

а. Полимерлі қабықтың деформациясы; 

б. Ішкі қабықтың қысымы үшін сырғуы; 

в. Металл қабаттар мен шеткі фитингтерге арналған  кернеу; 

г. Иілу жүктемесіне байланысты гидростатикалық бұзылу; 

д. Сауыт қабаттарынан туындаған кернеулерге байланысты механикалық бұзылу; 

е. Бұралу; 

ж. Монтаждау кезінде екпінді жаншылуы және сопақтануы; 

з. Сығылу (осьтік және тиімді); 

и. Қызмет ету мерзімінің факторы. 
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6.2.3 API RP 17B 

Иілгіш құбыр операторлары үшін тағы бір пайдалы құжат – бұл  API 17B ұсынылатын 

практика. [4] Бұл құжат техникалық шарт емес, сондықтан ол кез-келген тарап үшін 

міндетті емес. Алайда, көптеген API 17B ұсыныстары іс жүзінде қолданылады, өйткені 

олар иілгіш құбырлардың тұтастығын сақтау және тиімді және қауіпсіз жұмыс істеуді 

қамтамасыз ету үшін қосымша шараларды қарастырады. API 17B сипаттамасында 

тұтастықты басқару процедуралары туралы пайдалы ақпарат, сондай-ақ иілгіш 

құбырлардың зақымдану немесе істен шығу қаупін басқару үшін қабылданатын бақылау 

және мониторинг шаралары бар. Бұл құжатта сонымен қатар құбырдың құрылымы мен 

оның қызмет ету мерзімін тексеру үшін қолдануға болатын жобалау және талдау әдістері 

туралы пайдалы ақпарат бар. 6.1-суретте байланбаған иілгіш құбырларды жобалау мен 

талдаудың жеңілдетілген схемасы көрсетілген. Статикалық лақтыру сызықтары мен 

динамикалық бағандарға арналған егжей-тегжейлі технологиялық схемалар 19 және 20 

API 17B суреттерінде көрсетілген. Ол осы жобалық есептеулерді жүргізудің әртүрлі 

әдістерін қарастырады, және ол кез келген иілгіш құбыржолдар үшін тиімді және үнемді 

шешімді қамтамасыз ету үшін құбыржол операторлары мен өндірушілерге арналған  

пайдалы құралы болып табылады. 

6.1-сурет  Жергілікті иілу үшін кернеуді қолдануға болады. 

Су тереңдігі (D) Рұқсат етілген пайдалану 

D ≤ 300 м 0,67 

300 м < D < 900 м (Д-300)/600*0.18+0.67 

D > 900 м 0,85 

 

6.3 Материал және механикалық қасиеттері 

Иілгіш құбырларға тән қасиеттер мен талаптар 6.2-кестеде көрсетілгендей қымтау 

компоненттері мен армирлеуші компоненттер негізінде жіктелуі мүмкін [5]. 

 

6.1-сурет.  Жобалау және талдау схемасы 

6.2-кесте. Иілгіш құбыр компоненттерінің қасиеттері мен талаптары. 
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Компоненттері Қасиеттері Талаптары 

Тығыздау 

элементтері 

 Материалдар, 

құрамы 

 Қысым қуаты 

 Өлшемдері 

 Өткізу қабілеті 

 Қысым диапазоны 

 Ішкі ағынға төзімділік  

 Таралу мен ағып кетудің 

алдын алу 

Армирлеуші  

компоненттер 

 Иілу кезіндегі 

иілгішлік 

 Салмағы 

 Осьтік күш 

қабілеті мен 

айналдыру 

кезінің жайы 

 Иілгіш құбырды 

пайдаланудың толық 

негіздемесі 

 Созылу күшіне 

қойылатын талаптарды 

реттейді 

Статикалық және 

динамикалық жүктемеге 

қатысты өзекті  

6.3.1 Тығыздау элементтерінің қасиеттері 

Қабырғалардың күрделі құрылымы мен тасымалданатын сұйықтықпен әрекеттесуіне 

байланысты тығыздау элементтерінің материалдық қасиеттері иілгіш құбырлар үшін 

ерекше маңызды. Иілгіш құбырларда қолданылатын материалдар, әдетте: 

 Полимер 

 Болат 

 Көбік 

 Синтетикалық талшық 

 Полимерлер герметизация үшін, сондай-ақ құрыштың беріктігін сақтау үшін 

аралық элементтер ретінде қолданылады. Беріктендіру үшін болат талшықтар мен 

синтетикалық талшықтар да қолданылады. Көбік материалдар су мен жылу оқшаулауын 

қамтамасыз ету үшін қолданылады. Құбыр қабырғасының ажырамас бөлігі ретінде 

оқшаулағыш материалдың мысалы "Technip" компаниясы әзірлеген біріктірілген 

өндірістік шоғыр (БӨШ) болып табылады [6]. БӨШ ұңғымалардың сағаларынан беттік 

өңдеу қондырғыларына дейін қолайсыз жағдайларда (тұтқыр мұнай, терең су, қысым 

шектеулер және т. б.) көмірсутек флюидтерін тұтынудың жоғары деңгейін қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. Алайда, бұл тарауда негізінен полимер мен болаттан жасалған 

материалдар қарастырылады. 

 6.3.1.1 Полимер 

Полимерлі материалдар бронь элементтеріне қатысты пішін мен позицияны сақтау үшін 

жеткілікті беріктікке ие болуы керек және герметизация мақсатында құбыр қабырғасының 

қажетті иілісі кезінде қымтаулығын пен тұтастықты сақтау үшін иілгішлікті қамтамасыз 

етуі керек. 

 Полимерлі материалдарға қойылатын негізгі талаптар: 

 Жоғары ұзақ мерзімді рұқсат етілген статикалық және динамикалық 

деформациялар; 

 Сұйықтықтың ішкі және/немесе сыртқы қымтаулығы; 

 Қажетті ұзақ мерзімді химиялық төзімділік; 

 Төмен өткізгіштігі; 
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 Ісінудің төмендігі. 

Құрылымның түріне байланысты қосымша талаптар қойылуы мүмкін: 

 Көпіршіктердің пайда болуына талап етілетін қажетті тұрақтылық; 

 Тозуға жақсы төзімділік; 

 Қажалуға жақсы төзімділік; 

 Құбырдың басқа құрылымдық элементтеріне жақсы адгезия. 

6.3.1.2 Болат 

Болат материалдар әртүрлі мақсаттағы иілгіш құбырлардың әртүрлі қабаттарында 

қолданылады: 

1. Ішкі каркас: 

 Ішкі сұйықтық қысымының тез төмендеуі жағдайында ішкі қаптаманың құлауын 

болдырмау үшін сақиналы қатты төсем ретінде; 

 Ішкі қаптаманы абразиядан қорғау үшін. 

2. Берік армирлеу, созып армирлеу және қысыммен армирлеу ретінде; 

3. Егер  бұл сыртқы қаптаманы абразиядан немесе басқа зақымданудан қорғау үшін қажет 

болса, сыртқы каркас; 

4. Полимерлі материалға газдың енуін болдырмайтын ішкі металл қаптама. 

Ішкі және сыртқы каркастар үшін бұғатталған табақ болат қолданылады. Берік  армирлеу 

үшін тиісті көлденең қимадағы сымнан жасалған болат сымдар қолданылады. Құбырдағы 

ағын құм бөлшектерін қамтуы мүмкін болғандықтан, механикалық тозуға төзімді қаптама 

материалы үшін ерекше маңызды. 

6.3.1.3 Талшық 

Талшықты сауыттың негізгі функциясы сауыттың болат қабаттарына қатысты 

эластомерлердің қажетсіз деформациясы мен экструзиясының алдын алудан тұрады. 

Талшықтар негізінен бекітілген құрылымдарда берік армирлеу үшін жіп немесе мата 

түрінде қолданылады және бұдан әрі бұл бөлімде қарастырылмайды. 

6.3.2 Армирлеу компоненттерінің қасиеттері 

Армирлеу компоненттерінің қасиеттері олардың функциясына байланысты механикалық 

қасиеттермен байланысты. 6.2-суретте су астындағы иілгіш құбырлардың жұмыс немесе 

монтаждау жағдайындағы үш типтік жағдайы көрсетілген, олар жүктеме астындағы 

кернеу мен иілу қисықтарының тәуелділіктерін көрсетеді [5]. 

 а) жағдайы қажетті тірек күші батырылған салмақ пен жүктелген ұзындық болып 

табылатын тікелей конфигурацияны көрсетеді. b) жағдайы тізбек конфигурациясын 

көрсетеді, онда қисықтық Tн көлденең кернеуімен анықталады. с) жағдайы иілу кезіндегі 

кернеу мен қаттылықтың өзара әрекеттесуін көрсетеді, қисықтық радиусы иілу 

қаттылығымен және көлденең күшсіз батырылған салмақпен толық бақыланады. Терең 

суда қолдану кезінде иілгіш құбырдың кернеумен басқарылатын қисықтығын сақтау қиын 

болуы мүмкін, себебі аспалы суға батырылған Tv құбырының салмағы қажетті көлденең 

Tн күшімен салыстырғанда тым үлкен. с) жағдайының конфигурациясында иілгіш 

құбырды оңай салуға болады, онда қисықтық иілу қаттылығымен шектеледі. 
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6.2-сурет  Салмақ, кернеу және иілу қисығы арасындағы байланыс [5]. 

6.3.2.1 Батырылған салмақ 

6.2-суретте көрсетілгендей, иілгіш құбырдың батырылған салмағы монтаждау немесе 

пайдалану жағдайында шығару желісінің конфигурациясын басқарудың маңызды 

параметрі болып табылады. Алайда, салмақ есептеу қысымы мен диаметрінің функциясы 

болып табылады, өйткені бұл екі параметр бүкіл шығару жүйесіндегі болаттың қатынасын 

анықтайды.  

 Су асты байланбаған иілгіш құбырлардың өндірістік статистикасының нәтижелері 

бойынша өлшемсіз салмақтық қатынас, (pd ID²) 6.3-кестеде көрсетілген. Қатынас өрнегінде m 

құбырдың массасын, pd  есептелген құбыр қысымын, ал  ID  иілгіш құбырдың ішкі диаметрін 

білдіреді. 

6.3.2.2 Иілу кезіндегі қаттылық және қисықтық радиусы 

Иілгіш құбырдың EI иілуіндегі қаттылығы құбыр қабырғасының құрамымен анықталады, 

мұндағы E - серпімділік модулі, ал  I - аймақтың инерция моменті. Бұл қажетті кернеуге, 

шеткі фитингтегі иілу моментіне, тиеу кезіндегі бағыттаушы шкивтердің жүктемесі 

сияқты нүктелік жүктемелерге, сондай-ақ дискретті жүзу  немесе қысу жүктемесіне 

қатысты маңызды параметр. EI қаттылығы көбінесе полимерлі компоненттермен 

анықталады және қысым мен температураға артық немесе кем  сезімтал болуы мүмкін. 

Сызықтық емес қаттылықтың негізгі себептері материалдың сызықты еместігі және 

байланбаған иілгіш құбырдың қабаттары арасындағы жылжымалы үйкеліс болып 

табылады. 

 Құбырдың қаттылығының серпімді емес әрекеті статикалық та, динамикалық та 

сипаттамаларға әсер етуі мүмкін. Қисықтықтың орташа амплитудасындағы динамикалық 

қаттылық қабаттардың бұғатталуына байланысты статикалық қаттылықтан едәуір жоғары 

болуы мүмкін. Сонымен қатар, үлкен амплитудалық иілудің үйкеліс демпфері үлкен 

болады. 

 Тасымалдау және монтаждау кезінде байланбаған иілгіш құбырдың статикалық 

қисықтығы үшін минималды рұқсат етілген иілу қисықтық радиусы (MBR) құбырдың 

сыртқы диаметрінен 5,5 ~ 7 есе үлкен диапазонда болады, қисықтықтың минималды 

рұқсат етілген динамикалық радиусы минималды статикалық радиусқа қарағанда 1,5 есе 

аз немесе әдетте сыртқы диаметрден 10 есе көп. 

6.3.2.3 Осьтік қаттылық және созылу күші 

Иілгіш құбырдың осьтік қаттылығы әдетте өте жоғары. Рұқсат етілген ұзарту диапазоны 

шамамен 0,5-1,5% құрайды. 
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 Әдетте сығуға жол берілмейді. Сондай-ақ тиімді кернеу оң болуы керек. Иілгіш 

құбырдың созылу күші талаптарға сәйкес жасалуы мүмкін. 

6.3-кесте  Қатынас ауқымы және қолдану. 

Қосымша Шаманың диапазоны 

Статикалық иілгіш 

құбырлар 

0.7 · 10¯³ ~ 1.0 · ¯³ 

Динамикалық иілгіш 

құбырлар 

1.1 · 10¯³3 ~ 2.0 · ¯³ 

Динамикалық төмен 

қысымды құбырлар 

3.0 · 10¯³ ~ 7.0 ·¯³ 

 

6.3.2.4 Айналдыру кезінің қаттылығы және айналдыру кезі 

Айналдыру кезінің қаттылығы көбінесе [град/м] ретінде берілген бұралуды білдіреді. 

Иілгіш құбырлар созылған сауыттың көлденең оралуына байланысты айналдыру кезінің 

жоғары қаттылығына ие. Болат құбыр үшін иілу кезіндегі қаттылықтың айналдыру кезіне  

қатынасы 0,77 құрайды, бірақ иілгіш құбыр үшін ол 60-қа жетуі мүмкін.  Иілгіш 

құбырдың рұқсат етілген бұралуы 0,5–1,5 [град/м] аралығында болады. 

6.4 Иілгіш құбырларды жобалаудағы аналитикалық шешімдер 

 6.4.1 Шолу 

Иілгіш құбырлардың құрылымын талдау мыналарды қамтиды: (1) Көлденең қиманың 

механикалық қасиеттерін болжау және жобаланған иілгіш құбырлардың жеке элементтері 

арасындағы жүктеме ығысуын анықтау үшін жергілікті көлденең қиманы талдау, (2) 

Толқындық жүктемелердің әсері және баржаларды орнату кезінде жүктемені бөлу арқылы 

иілгіш құбырлардың жаһандық динамикалық реакциясын талдау, (3) циклдік 

жүктемелерден иілгіш құбырдың қажуын және оның жалпы жауап анализінің 

жүктемелерін бөлуге қатысты кернеуге берілетін реакциясын талдау. Жергілікті көлденең 

талдау – бұл  механикалық қасиеттерді, құрылымдағы кернеудің таралуын, бұзылу 

моделін және т.б. болжау үшін иілгіш құбырларды жобалаудағы барлық талдаулар үшін 

негізгі талдау. Бұл бөлімде иілгіш құбыр құрылымындағы көлденең қиманың жергілікті 

аналитикалық талдауы қарастырылады. 

6.4.2 Иілгіш құбырларды аналитикалық модельдеу 

Соңғы 30 жыл ішінде көптеген жұмыстар иілгіш құбырларды жергілікті талдауға арналды.  

Барлық аналитикалық модельдерде көптеген жеңілдетілген болжамдар мен гипотезалар 

жасалды, олардың көпшілігінде байланбаған иілгіш материалдың қатты сызықты емес 

әрекетін тудыратын үйкеліс әсерлері ескерілмеген, бұл аналитикалық нәтижелердің 

қолданылу ауқымын айтарлықтай шектейді. 

 Витц [7] он түрлі институт жүргізген жұмыстардың нәтижелерін иілгіш ұстынды 

жобалауға арналған "Coflexip" тәжірибелік деректерімен салыстыра отырып, иілгіш 

ұстындардың нақты мысалдарын талдауды талқылады. Автор Витц және Тэн бойынша 

айналмалы иілісі кезінде теңіз кабельдерінің кернеулігін талдауды қолданды [8].  

Қабаттардың өзара әрекеттесуін ескере отырып, он институт әдістерінің нәтижелері 

құрылымның осьтік бұралу жауабы үшін тәжірибелік мәліметтерге сәйкес келетіні 
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көрсетілді. Ол ішкі қысым толық сырғу кезінде иілу қаттылығына айтарлықтай әсер 

етпейді деген пікірді қолдады. Оське симметриялық жүктеме үшін иілгіш құбырдың 

құрылымдық реакциясын, соның ішінде компоненттер қабаттарының өзара әрекеттесу 

әсерін болжаудың қолайлы әдістері бар деген қорытынды жасады. Сонымен қатар, осы 

өзара әрекеттесуді ескермейтін модельдер оське симметриялық жүктеменің кейбір 

жағдайлары үшін қате нәтиже беруі мүмкін. 

 Сэвик [9] сегіз еркіндік дәрежесі бар қисық арқалық элементін дамыту үшін 

спираль қабатының арматуралары тек тірек құбырының қисық жазықтығында сырғанаған 

кезде кинематикалық шектеулерді қолданды. Оның көзқарасы жасыл дақты Тензорды 

кездейсоқ үлкен қозғалыстар мен айналулар үшін Лагранждың жаңартылған тұжырымына 

негізделген, бірақ аз деформациялармен шеткі элементтердің сызықтық емес 

тұжырымдамасында деформация мен кернеу өлшемдерін алу үшін қолданды. Құбыр мен 

арматураның өзара әрекеттесуі түйін нүктелеріндегі гипер-серпімді (арматура 

эластомермен қоршалған, байланған құбырлар) және эластопластикалық (үйкелісті 

модельдеуге арналған байланбаған құбырлар) серіппелер комбинациясы арқылы жүзеге 

асырылды. 

 Жан және бірлескен авторлар [10] байланбаған иілгіш құбырлардың пайдалану 

сипаттамаларын жақсартуға арналған аналитикалық құралдарды талқылады. Бұл жұмыста 

иілу бұрыштарының максималды диапазонын есептеу үшін эксперименттік мәліметтерден 

алынған эквивалентті сызықтық иілу қаттылығы қолданылды. Онда субөлгіш ұстын 

жүйелеріне арналған тұрақты емес толқындардың қажуын, бұзылуын, осьтік қысылуын 

және себет тәрізді деформацияны талдау туралы есептер берілген. Біріктірілген иілу, 

осьтік қысу және бұралу арматураның цилиндрден спираль қабатына бөлінуіне және 

жазықтықтан тыс иілуге әкелуі мүмкін деп есептелді. Алайда, иілудегі эквивалентті 

сызықтық қаттылық туралы болжамдар байланбаған иілгіш субөлгіш ұстын қабатының 

компоненттері арасындағы барлық өзара әрекеттесуді ескермеді және оны байланбаған 

ұстын сияқты ұстауға мәжбүр етті. 

 Тан және бірлескен авторлар  [11] арматураның көлденең қима сипаттамаларының 

әсерін ескере отырып, жоғары ретті геометриялық әсері зерттеді. Үйкеліс әсерлері 

ескерілмегенімен, деформация энергиясының нақты аналитикалық моделі жасалды. 

Сондай-ақ, мақалада иілу мен құбырдың осьтік бұралуы арасындағы қысқаша 

құрылымдық байланыс қарастырылған. Олардың аналитикалық және сандық нәтижелерін 

салыстыру сандық нәтижелердің консервативті екенін көрсетеді, бұл практикалық 

әзірлемелер үшін соңғы-элемент моделін сенімді қолдануға мүмкіндік береді. Сандық 

модельдің мұндай консервативті сипаты модель қабылдаған күшті шектеу жағдайынан 

туындайды. 

 Осылайша, осы уақытқа дейін байланбаған  иілгіш құбырларды аналитикалық 

модельдеу үшін екі тәсіл қолданылды: классикалық тәсіл және көп қабатты модельдеу 

тәсілі. Классикалық тәсілде арқалықтың эквивалентті элементінің моделі барлық қабатты 

көлденең қимаға және арқалық материалының қасиеттеріне қосу арқылы барлық қабатты 

бейнелеу үшін қолданылады. Бұл тәсілдің артықшылығы оның есептеу тиімділігінде 

жатыр. Бұл әдісте байланбаған иілгіш құбыр  бір біртекті құрылым ретінде модельденеді 

және қазіргі уақытта бұл әдіс Orcaflex, Flexcom және Abaqus сияқты бағдарламалық 

жасақтамада динамикалық талдаудың стандартты әдісі ретінде қолданылады. Екінші 

жағынан, кернеуді модельдеудің көп қабатты тәсілінде әр қабаттағы созылу, ығысу және 

момент толығымен түсіріліп, қабаттар арасындағы өзара әрекеттесу байланбаған иілгіш 

құбырлардың әрекетін зерттеу үшін қарастырылады. Келесі бөлімдерде соңғы 

зерттеулерге және байланбаған иілгіш құбырларды жобалауға арналған бағдарламалық 

жасақтаманы жасауға негізделген көп қабатты тәсіл әдістемесі ұсынылады [12-14]. 
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6.4.3 Байланбаған иілгіш құбырлардың аналитикалық әдісі 

Оське симметриялы жүктемелер мен иілу жүктемелеріндегі иілгіш құбырдың физикалық 

әрекеті көлденең қиманың қасиеттеріне байланысты. Оське симметриялы жүктемелер 

тиімді кернеуге, бұралу сәтіне, сондай-ақ ішкі және сыртқы қысымға байланысты. 

Көлденең талдаудың негізгі мақсаты – сыртқы жүктеме кезінде барлық ішкі 

элементтердегі кернеулерді болжау. Көлденең талдауға тиімді жауап модельдерін жасау 

үшін екі жүктемеге байланысты жауаптарды оське симметриялы жүктемелер және иілу 

жүктемелерімен ажырату, спиральды оралған құрышқа қолданылатын иілу және осьтік 

жүктемелер босатылады деп болжау ыңғайлы,  ол 6.3-суретте көрсетілген. 

 Иілгіш құбыр үшін  осы сауыттың созылған қабаттары осьтік жүктемелердің көп 

бөлігін береді. Созылу және бұралу жүктемелеріне ұшыраған кезде байланбаған  иілгіш 

құбырлар байланысқан құбырлар сияқты тиісті диапазонда сызықты әрекет етеді. Алайда, 

иілу жүктемесінің реакциясы байланбаған құбырдың реакциясынан мүлдем өзгеше, бұл 

иілгіш байланбаған құбырлардың маңызды қасиеттерінің бірі. Байланбаған иілгіш құбыр 

үшін бұл қасиет  сауыт арматуралары мен тірек құрылымы арасында сырғу арқылы 

қамтамасыз етіледі. Байланбаған иілгіш құбыр 6.4-суретте көрсетілгендей өлшемсіз түрде 

момент-қисықтықтың сызықты емес қатынасына ие. Иілу кезіндегі циклдік жүктеме 

кезіндегі құбырдың әрекеті (б) суретте көрсетілген.  

 

6.3-сурет. Көлденең талдау модельдері [14]. 

 

6.4-сурет.  Иілу кезіндегі байланбаған иілгіш құбырлардың әрекеті. 
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Байланбаған иілгіш құбырлардың иілу әрекетін үш диапазонға бөлуге болады: кіші 

қисықтық диапазоны, орташа қисықтық диапазоны және үлкен қисықтық диапазоны.  

 Қисықтықтың шағын диапазоны: арматураның қимасы тегіс болып қалады. 

Арматура мен тірек құрылымының арасында сырғу жоқ. Құбыр бірдей көлденең қимасы 

бар байланған құбыр сияқты қаттылықпен бүгіледі.  

1. Қисықтықтың орташа диапазоны: бұл диапазонда иілу қаттылығы төмен. Иілгіш 

құбырға қолданылатын момент ұлғайған сайын, иілу моменті тірек құрылымының 

брондалған қабатында ығысу кернеуінің дамуына байланысты құбыр қабаттары 

арасындағы үйкеліс моментінен асып түскен кезде пайда болады. Бұл кезеңде иілу 

қаттылығы айтарлықтай төмендейді және ол пластикалық түтіктердің 

қаттылығымен және әр брондалған қабаттағы деформация энергиясымен 

анықталады. 

2. Қисықтықтың үлкен диапазоны: қисықтық критикалықтан жоғары болған кезде 

иілу қаттылығы едәуір артады. Бұл фазада әрбір арматура арасындағы саңылау 

жабылады және сырғуға жол берілмейді. Критикалық қисықтық критикалық 

радиусқа сәйкес келеді және кез-келген операцияда оны болдырмау керек. 

3. Жергілікті көлденең қиманы талдау және байланбаған иілгіш құбырларды 

динамикалық талдау үшін бірнеше коммерциялық бағдарламалар жасалды. 

Мысалы, көлденең жобалау және сауыт/компоненттік кернеулерді талдау үшін 

"MARINTEK" [15] фирмасының "BFLEX", қабаттар/компоненттер арасындағы 

салыстырмалы қозғалысты, үйкелісті және жабысу/сырғу әрекетін қоса алғанда, 

қисықтық моментінің сипаттамаларын көлденең иілуі үшін "DNV" [16] 

фирмасының  "HELICA" және "UFLE" бағдарламалық модульдері.  

6.4.4 Оське симметриялы  мінез-құлық 

Оське симметриялы жауапты талдаудың мақсаты көлденең қиманың жеке компоненттері 

арасында жүктемелердің таралуын, сондай-ақ оське симметриялы жүктеме кезінде 

қабаттар арасындағы байланыс күштерін анықтау болып табылады: созылу, бұралу және 

гидростатикалық қысымның тиімді жүктемелері. Оське симметриялы жауап моделі 

көлденең қиманың қаттылығын, құбырдың деформациясын, осесимметриялық 

жүктемелер кезінде әр компоненттің кернеулері мен деформацияларын болжау үшін 

барлық көлденең қималарды модельдеу үшін концентрлік қабаттардан жасалған. Барлық 

қабаттар бірдей осьтік және айналмалы деформацияға ие, ал радиалды деформация 

барлық қабаттар үшін бөлек сипатталады деп болжанады. Әр қабатта қабаттың радиалды 

деформациясы қарастырылатынына немесе қарастырылмағанына байланысты 1 немесе 2 

радиалды еркіндік дәрежесі болады. Цилиндрлік қабаттарға иілгіш құбырлардың 

ішкі/сыртқы қысым тосқауылы сияқты концентрлік пластик/металл қабықшалар және 

көлденең созылған сауыттар кіруі мүмкін. Спираль қабаттарын оське симметриялы 

анализде эквивалентті жұқа цилиндрлік қабаттар ретінде модельдеуге болады. Балама 

цилиндрлік қабат қабаттағы спиральдың әр компонентінен қаттылық қосындыларын 

жинау арқылы орнатылады. 

 Спиральдың әр элементінің қаттылық матрицасы кернеудің болмауының бастапқы 

күйі ретінде спиральдың номиналды геометриясын білдіретін жұқа арқалық теориясы 

негізінде шығарылады. 

 Оське симметриялы жүктемеге байланысты спиральдың әр компонентінің 

деформациясы мен кернеулері әр қабаттың ғаламдық осьтік, айналмалы және радиалды 

деформациясымен біржақты анықталады. Барлық элементтер туралы толық ақпарат Скейе 

жұмысында берілген [14], содан кейін цилиндрлік және спиральды элементтердің 

кинематикасы сипатталған. 
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6.4.4.1 Кинематикалық шектеу 

Цилиндрлік және спиральды қабаттардың кинематикалық сипаттамасы композиттік 

қиманың реакциясын талдау үшін қажет. Конфигурацияны 6.5 суретте көрсетілгендей 

параметрлік түрде сипаттауға болады. 

Цилиндр формула бойынша орнатылады 

 

 

6.5-сурет.  Құбыр және арматураның геометрия моделі. 

мұндағы ij Ғаламдық координаттар жүйесін білдіреді. Спираль - бұл цилиндр бетіндегі 

қисық, α көлбеу бұрышымен анықталған бекітілген траекториямен жүреді. Бұл сонымен 

қатар s бұрандалы осі мен θ полярлы бұрыш арасындағы қатынасты тудырады. Спираль 

геометриясы цилиндрдің бір параметрлі мамандануы болып табылады.  

 Арматура тек қисық осьтер мен көлденең бағытта сырғуға мәжбүр болады деп 

болжанады. Сонда толық үш өлшемді сипаттамасы болуы мүмкін жеткізілуі екіөлшемді 

міндет. Осылайша, бойлық осьтің айналасындағы штанганың айналу шегі жергілікті 

қисық осьтер бойымен арматураның бойлық және көлденең ығысу функциясы ретінде 

алынады. 

6.4.4.2 Анықтайтын теңдеу 

Байланбаған иілгіш құбырдың әр қабатының модельде өзіндік формуласы бар. Сауыттың 

спиральды қабаты үшін тепе-теңдік теңдеулері изотропты қабат үшін сипатталған 

теңдеулерге ұқсас шығарылады. Тиісті деформация өрнектері кинематикалық 

қатынастардан алынуы мүмкін. Грин-Лагранж деформациясының өлшемі қолданылады. 

Спираль элементтеріндегі сіңір осіне бағытталған жалпы сызықтық деформация [12], 

 

мұнда, 

 : ur осьтік жылжуының өзгеруі: радиалды жылжудың өзгеруі  

 : айналу бағытын өзгерту 

  : 6.6 суретте көрсетілген геометриялық параметрлер 

  R, L: ротацияны өзгерту 



 

135 
 

а: сауыттың созылған қабатын орау бұрышы 

q: цилиндрлік қабықтың қимасындағы бұрыштық созылу жағдайы. 

 Осылайша, оське симметриялы талдауға арналған ғаламдық жинақталған теңдеулер 

жүйесін келесі түрде білдіруге болады, 

K r = R                                              (6.3) 

 

6.6-сурет. Тендердің геометриялық қағидатты схемасы [12]. 

 

6.7-сурет.  Қабат интерфейстеріндегі шектеулер [14] 

мұнда, 

К: қаттылық матрицасы барлық қабаттардан жиналады 

r: жүйедегі барлық белгісіз еркіндік дәрежелері үшін ығысу векторы 

R: сыртқы жүктеме векторы    

шектеулермен:  

 Жоғарыда келтірілген теңдеу көлденең қиманың ғаламдық тепе-теңдігін білдіреді, 

ал шектеу 6.7 суретте көрсетілгендей м интерфейс қабаттарының өткізбеу жағдайын 

белгілейді. 

6.4.5 Иілу кезіндегі мінез-құлық  

Байланбаған иілгіш құбырды иілу кезінде, 6.8 (а) суретте көрсетілгендей, арматураның 

қысу жағынан созылу жағына бойлық сырғуы әрдайым орын алады. Егер өзекке қатысты 

көлденең сырғу үйкеліс күшімен алдын алса, арматурада көлденең қисықтық болады. Егер 

арматура мен ядро арасында үйкеліс болса, арматура локсодром жолымен жүреді, бірақ 

егер үйкеліс нөлге тең болса, арматура геодезиялық шешімге сәйкес келеді. Бұл жағдайда 

6.8 (b) суретте көрсетілгендей көлденең қисықтықты жою үшін белгілі бір көлденең сырғу 

болады. 
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 Геодезиялық қисық жер бетіндегі екі жақын нүктенің арасындағы ең аз деп 

анықталады және көлденең қисықтық болмайды. Екі жақын нүкте үшін осындай бір ғана 

қисық бар. Локсодромдық қисықтар шексіз үйкеліс жағдайында тірек өзегіне бекітілген 

арматура ретінде анықталады. Локсодромдық қисық бойындағы арматурада бойлық 

немесе көлденең сырғу жоқ. Алайда, құбыр иілген кезде, үйкеліс коэффициентіне 

қарамастан, қысу жағынан созылу жағына осьтік деформация тым үлкен және оны 

локсодром қисығының траекториясы бойынша бойлық сырғу арқылы жою керек. 

 

6.8-сурет. Иілу жүктемесі кезінде арматураның сырғу бағыты. а) қысу жағынан созылу 

жағына қарай сырғу, б) Екі шектеулі қисық 

 Иілу салдарынан қосымша кернеулерді спираль көлденең қиманың иілу кезінде 

локсодромды қисық сызықпен жүреді деп болжауға болады. Бұл дегеніміз, спираль иілу 

кезінде цилиндрдің тірек бетінде бастапқы күйінде қалады және кернеу градиенті қол 

жетімді үйкелістен асып кеткен кезде осьтік бағытта сырғанайды. Иілу кезіндегі 

арматурадағы кернеу компоненттері - бұл иілу нәтижесінде пайда болатын жергілікті иілу 

кернеулері және иілу кезіндегі сырғу әрекетінен туындайтын үйкеліс кернеуі. 

 Иілу кезіндегі арматураның кернеулері мен деформацияларына арналған 

теңдеулерді Бахтуя [12], Ли [13] және Скейенің [14] сіңірдің жылжымалы әрекетіне 

арналған еңбектерінен табуға болады. Бұл модельдерде көлденең иілуге байланысты 

спираль элементтеріндегі кернеулер аналитикалық түрде есептеледі. Жабысқақ сырғу 

моделі оське симметриялы  талдау арқылы орнатылған байланыс күштеріне негізделген. 

Аналитикалық иілу моделінің басты артықшылығы спираль элементтерінің иілуін 

талдауды оське симметриялы мінез-құлықты талдаудағыдай бүкіл көлденең қиманың 

толық моделін қарастырмай-ақ бір-бірлеп жүргізуге болады. Бұл өте иілгіш және тиімді 

есептеу схемасын қамтамасыз етеді. Аналитикалық иілу моделінде жасалған болжамдар 

төменде келтірілген: 

 Оське  симметриялы талдаумен анықталған тұрақты қабатаралық байланыс қысымы, 

иілудің өзінен туындаған қосымша байланыс қысымы ескерілмейді; 

 Бір қабаттағы спираль элементтері арасындағы үйкеліс / байланыс ескерілмейді; 

 Ешқандай соңғы әсерлер қосылмаған, яғни иілу соңғы тығыздағыштардан алыс 

болады; 

 Көлденең қиманың тұрақты жаһандық қисықтығы болжанады; 

6.5 Байланбаған иілгіш құбырды КЭ талдау 

6.5.1 Статикалық талдау 

Байланбаған иілгіш құбырларға арналған аналитикалық зерттеулер бойлық бағытта 

орташа тұрақты қасиеттері бар екі өлшемді композицияларға негізделген. Әдетте, қабатты 

талдау модельдері материалдың сызықтық қасиеттері, түпкілікті әсерлердің болмауы және 

иілу жағдайында тұрақты қисықтық туралы болжамдармен қолданылады. Аналитикалық 
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талдаулар оське симметриялы жүктемелердегі жүктемелердің таралуын талдау, осьтік, 

иілу және бұралу қималарының көлденең қаттылық қасиеттерін есептеу үшін 

қолданылады. Олар сондай-ақ сыртқы жүктеме ретінде жаһандық уақыт жауап 

қатарларын тікелей қолдану арқылы дәйекті қажу кернеулерін есептеу үшін 

пайдаланылуы мүмкін. Алайда, күрделі, күрделі емес қабатты көлденең қималар, 

жергілікті шектеулер, мысалы, қысқыштар, шынжыр табандары мен созылу жүктемесінен 

туындаған күрделі байланыс жүктемелері, компоненттердің игілуі/тұрақтылығы және 

басқа да күрделі жағдайлар үшін толық үш өлшемді соңғы-элементтік талдау қажет. 

 Аналитикалық әдістердің барлық кемшіліктерін егжей-тегжейлі, үш өлшемді КЭ 

талдау арқылы жеңуге болады. KЭ талдауының кемшіліктері келесідей: 

 Есептеу модельдері компьютердің жады мен жылдамдығының шектелуіне 

байланысты қысқа ұзындықпен және кішірек қабатпен шектелген. 

 Есептеу үшін өнімділігі жоғары және ұзақ есептеу уақыты бар компьютерлер қажет. 

 Есептеу қарапайым сұрақтарды жүктеме жағдайларымен шектеледі. 

 Байланбаған  субөлгіш ұстынның  проблемасы Abaqus/Explicit үшін өте қолайлы. 

Abaqus / Explicit көптеген тәуелсіз корпустардың күрделі байланыс әрекеттесуіне 

байланысты мәселелерді оңай талдай алады. Сондай-ақ, ол статикалық болып табылатын 

қатты сызық жоқ  есептерді шешуде өте тиімді. Күрделі байланысқа байланысты 

процестерді модельдеудің квазистатикалық есептері әдетте осы сыныпқа жатады. 

6.5.2 Қажуды талдау 

Су астындағы иілгіш құбыр сауыттарының созылу сауыттары мен қысым қабаттары 

иілгіш құбырлардың қызмет ету мерзімін шектейтін қажу зақымына өте сезімтал [10]. 

Қисықтық пен тиімді кернеумен салыстырғанда ішкі қысымның өзгеруі өте төмен. 

Осылайша, ішкі қысымның қажу зақымына қосқан үлесі көбінесе ескерілмейді. 

 Иілгіш субөлгіш ұстындардың қажуын талдау жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды 

"Real Life Joint Industry Project" (JIP) бірлескен өнеркәсіптік жобасы әзірледі [18]. 

Ұсынылған иілгіш құбырларды талдау әдісі келесі бес кезеңнен тұратын қатаң ұстындар 

үшін қолданылатын процедураға ұқсас: 

 Қоршаған ортаға жүктеме туралы мәліметтерді жинау және жүктеме жағдайының 

матрицасын анықтау; 

 Субөлгіш баған жүйесін жаһандық талдау, яғни 1-қадамда анықталған жүктемелерге 

байланысты құбырға әсер ететін осьтік күштерді (созылу, өйткені бұралу әдетте 

ескерілмейді) және иілу моменттерін (қисықтықты) бағалау; 

 Ғаламдық талдауда анықталған кернеулер мен моменттерді құбырдың әр қабатындағы 

кернеулерді есептеуге арналған теориялық жергілікті модельдерге ауыстыру; 

 Кернеулі арматуралық сымдардағы кернеулерді бағалауға баса назар аудара отырып, 

жергілікті кернеулерді талдау; 

 Соңғы кезеңде есептелген кернеулерге негізделген қажудың беріктігін бағалау. 

 Бұл процедураны иілгіш құбырлардың қажуын талдау үшін қолдану оңай емес. 

Қатты құбырлар үшін кернеулер тікелей жаһандық талдауларда есептеледі, бірақ олардың 

ішкі қабаттары арасындағы үйкелісті ескере отырып, олардың көп қабатты құрылымына 

және механикалық жүктемелер түсетін күрделі реакцияларына байланысты иілгіш 

құбырлар үшін олардың ішкі қабаттарындағы кернеулерді бағалау оңай емес. Осылайша, 

нақты бағдарламалар іске қосылуы тиіс. Соңғы уақытта бірқатар жұмыстарда [13, 14, 19] 

созылмалы сауыттардағы кернеулерді есептеуге бағытталған иілгіш құбырлардың қажу 

беріктігін болжаудың теориялық тәсілдері жасалды. 
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 Скейт және бірлескен авторлар [14] 6.9-суретте көрсетілгендей, норвегиялық 

қоршаған орта жағдайындағы FPSO типті турельді якорь жүйесімен басқарылатын суасты 

кабелінің тікбұрышты көлденең оралған сауытының қажуына талдау жасады. 

Қажуды талдаудың негізгі кезеңдері:: 

 блоктардың өкілдік санына толқындардың шашырау диаграммаларын дискреттеу. Әр 

блок толқындардың шашырау диаграммасындағы бірнеше теңіз күйін қамтиды; 

 Толқын шашырау диаграммасының барлық блоктары үшін жаһандық жауап талдауын 

орындау; 

 Ғаламдық талдаудан екі осьті қисықтық пен тиімді кернеудің бір уақыттағы уақыт 

тарихын енгізу ретінде пайдалана отырып, қажуды жүктемедің барлық жағдайлары 

үшін спиральды қажуды талдауды орындау. 

 
 

6.9-сурет.  FPSO типті турельді якорь жүйесімен басқарылатын суасты кабелі [14]. 

 



 

139 
 

6.10-сурет.  Бір кіру нүктесі/спираль үшін қысқа мерзімді қажуды талдау [14]. 

6.10-суретте  келесі процедурамен қажу жүктемесінің әр жағдайы үшін спиральды қажуды 

қысқа мерзімді талдау көрсетілген: 

 Барлық жерде/ыстық нүктелерде қажу кернеуінің уақыт тарихын белгілеу. Бұл 

талдау әр уақыт қадамында біріктірілген оське симметриялы талдау және иілу талдауы 

арқылы жүзеге асырылады. Осылайша, жылжымалы иілуге реакцияны басқаратын 

қабатаралық байланыс күштері лезде тиімді созылу жүктемесіне сәйкес жаңартылады; 

 Құрылған қажу кернеуінің жаңбыр ағынының уақытын ескере отырып, циклдің 

гистограммасын құру. 
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7 
Ішкі қысымдағы байланбаған иілгіш 

құбыр  

7.1 Кіріспе 

Байланбаған иілгіш құбырлар теңіз мұнай-газ өнеркәсібінде ондаған жылдар бойы 

субөлгіш ұстындар, сұйық шығаратын құбыр желілер және т.б. ретінде кеңінен 

қолданылып келеді. Арнайы құрылым иілгіш құбырға иілу кезіндегі төмен қаттылықты 

бергенімен, салыстырмалы түрде жоғары радиалды және бойлық қаттылықты береді. 

Құрылымдық тұтастыққа кепілдік беру үшін және өндірістік шығындарды болдырмау 

үшін құбырдың қызмет ету мерзімі ішінде иілгіш құбырларды бұзудың ықтимал 

механизмдерін талдау қажет. Кең таралған бұзылу режимі максималды ішкі қысымның 

төмендеуіне байланысты иілгіш құбырдың жарылуы болып табылады. Қысым кезінде 

қабықтың жарықшағы арқылы үзілісі немесе қалыңдығын есепке алмағанда, үзіліс 

қысымы негізінен металл қабаттарымен анықталады. Дөрекі арнасы бар иілгіш құбырлар 

үшін құлыпталған каркас қабаты тығыз болмағандықтан, әдетте ішкі қысымға 

ұшырамайды. Демек, қысымға қарсыласудың ішкі қабаттары сақинаның беріктігін 

қамтамасыз етуде негізгі рөл атқаратын және осьтік және айналмалы кернеуге қатысты 

екінші рөлде қызмет ететін сауыттың созылу қабаттарынан тұрады. 

 Соңғы жылдары иілгіш құбырлардың үзіліс қысымын дәл болжауға мүмкіндік 

беретін көптеген салымдар жасалды. Чжу мен Лэй [1] қарапайым құбыр геометриясы мен 

ақаусыз құбырларды болжайтын көп осьті үзіліс теориясын ұсынды. Олардың шешімін 

негіздеу үшін түрлі құбыр болаттарына арналған тәжірибелік мәліметтер қолданылды. 

Нето мен Мартинс [2] толық 3D моделін және 3D айналмалы моделін жасады, оған тек 

ішкі полимер қабаты және қысым сауытының бітелген қабаты кірді. Сонымен қатар 2D 

эквивалентті айналмалы моделі аналитикалық тәсілмен салыстыру үшін қысым 

сауытының қабатын қосу арқылы ғана жасалды. Алынған нәтижелер кернеу 

концентрациясын бағалау үшін 3D моделінің қажет екенін көрсетті. Дәл осы сияқты 

қысым сауытының профилі 90° қадамнан тұратынын болжайтын 2D моделін және ішкі 

қысым сауытының орамалары арасындағы өзарабайланысты ескеретін толық 3D моделін 

Куаматци-Мелендес пен Кастильо-Эрнандес жасаған [3]. Олардың жұмысы сандық және 

аналитикалық шешімдер арасындағы кернеулер мен қозғалыстар әрекетінің 

тенденцияларына қатысты нәтижелердің ұқсас екенін көрсетті. Рамос пен Кавано [4] 

созылу, бұралу және ішкі және сыртқы қысымға ұшыраған иілгіш құбырлардың 

құрылымдық реакциясына қандай да бір қосымша үлес қосты. 

 Соңғы онжылдықта айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілгенге қарамастан, түрлі 

сәтсіздіктерді ескеретін толық талдауды ұсыну үшін одан әрі де зерттеулер қажет. 

Осылайша, бұл тарауда сауыттың түрлі қабаттарының әрекеті зерттеледі және ішкі қысым 

кезінде шекті беріктік болжанады. Аналитикалық талдау және СЭ талдауы осы тарауда 

«Ішкі қысымға ұшыраған иілгіш құбырдың әрекеті» мақаласынан келтірілген [5]. 
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7.2 Аналитикалық шешім 

Байланбаған иілгіш құбырлар үзілісінің аналитикалық модельдеріне қатысты бірнеше 

жұмыстар жарияланды. Ең жеңілдетілген аналитикалық модельді Оливер және бірлескен 

авторлар [6] осьтік және аудан деформациясын қолдана отырып, созылу беріктігін бағалау 

үшін ұсынды. Феррит пен Бурназель [7] ішкі қысымнан туындаған әр қабаттағы 

кернеулерді бағалау үшін қолдануға болатын радиалды бағыттағы кернеулер мен қысым 

арасындағы тепе-теңдік теңдеуін ұсынды. "Wellstream" корпорациясы [8] «толтыру үлесі» 

деп аталатын түзету коэффициенті бар жұқа қабырғалы цилиндрлерге арналған Барлоу 

формуласын қолдана отырып, қысымдағы сауыттың кернеулерін сипаттады, ол 

профильдің жалпы шаршы ауданы үстіндегі сауыттың тиімді ауданы ретінде анықталады. 

Нето және бірлескен авторлар [2] сауыттың жұқа қабырғалы цилиндр сияқты әрекет 

ететінін, сауыт профилінің балама қалыңдығын ескере отырып, сызықтық аналитикалық 

тұжырымды ұсынды. 

 Үзілу қысымын есептеудің қарапайым және қолжетімді процедурасы жұмыста 

ұсынылған [9], ол Ферет пен Борназельдің алған тепе-теңдігі [7] мен толтыру 

коэффициентін біріктіреді және оны төмендегіше көрсетуге болады: 

 

созылу сауыты үшін 

 

сауытқа арналған қысым кедергісінің өрнектерін шығарыңыз. Содан кейін қысымның 

жалпы айналмалы кедергісі сауыттың әр қабатының үлесімен анықталады: 

 

 

pt – айналмалы созылуға сауыттың кедергісі және pp – сауыт қысымынан деп түсіндіріледі. 

Үзіліс қысымы ph сақинасының кедергісі және pa осьтік кедергісінің ең кішісімен 

анықталады, оны Чен де талқылады [10].   

 Барлық қабаттардың үзілу кедергісіне қосқан үлесін ескеретін тәсілдер Кебадзедегі 

виртуалды жұмыс принципі негізінде алынған [11]. Қаттылық матрицалары, соның ішінде 

цилиндрлік және спиральды компоненттер түрлі тұжырымдамаларды қолдана отырып 

жасалды. Жеңілдетілген гипотезалардың келесідей бірнеше түрлері ұсынылады: 

1. Барлық материалдар біртекті, изотропты және сызықты серпімді әрекетке ие. 

2. Құбырдың кез келген бөлігінде пайда болатын деформациялар өте аз болуы тиіс. 

3. Қабаттардың радиусы мен қалыңдығының орташа өзгеруі әр қабатта біркелкі болады 

деп болжанады. 

4. Жүктемесіз бастапқы күйде көрші қабаттар арасындағы саңылауларға жол берілмейді. 

5. Үйкеліс барлық аналитикалық процесте ескерілмейді. 

6. Бір қабаттағы көршілес арматуралардың арасында байланыс болмайды. 



 

143 
 

 

7.2.1 Полимерлі қабат 

Жұқа қабырғалы және қалың қабырғалы құбырлар теориясы сілтемеден қабықшалар деп 

танылатын полимерлі қабаттарды талдау үшін таңдалады [11]. Қабық деформациясының 

ішкі энергиясы мына түрде беріледі: 

 

 

мұндағы  деформация компоненті болып табылады, ал  тиісті 

кернеу компоненттері. Тиісті параметрлер 7.1-суретінде көрсетілген. 

 

7.1-сурет Математикалық параметрлерді анықтау. 

 Таза қысым кезінде қабықтың ғаламдық кеңеюін ескере отырып, сыртқы күштердің 

потенциалы былайша беріледі:  
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мұндағы  ішкі қысым мен сыртқы қысымды, тиісінше ішкі көлем мен 

сыртқы көлемнің өзгеруін көрсетеді. U = W энергияны сақтау теориясына сәйкес жұқа 

қабырғалы құбырлар теориясы үшін қаттылық теңдеулерінің матрицалық формасы 

келесідей беріледі: 

 

мұндағы,  

G - ығысу модулі, v - Пуассон коэффициенті, - тиісінше радиусы мен 

қалыңдығының өзгеруі. Оң жақ теңдеудегі (7.4) бірінші мүше осы зерттеудегі шекаралық 

шартқа сәйкес 0-ге тең. Қалың қабырғалы құбырлар теориясы үшін қаттылық 

теңдеулерінің матрицалық формасы сілтемеге сілтеме жасай алады [11]. Қалың қабырғалы 

құбырлар теориясында радиалды бағытта ығысу қабырға қалыңдығы бойымен 

өзгеретіндіктен, енгізіледі. Сонымен қатар сілтемедегі екі матрицалық коэффициент 

[11] келесідей түзетілуі тиіс:  

 

7.2.2 Спиральды оралған болат қабат  

Спиральды қабаттар байланбаған иілгіш құбырлардың негізгі құрылымдары болып 

табылады және құбырдың механикалық әрекетіне айтарлықтай әсер етеді. Спираль 

элементінің осьтік деформациясының дәл формуласын Кнапп алды [12]. Спиральды 

арматуралардың сызықтық тепе-теңдік теңдеуін алу үшін дәл формула келесі түрде 

жеңілдетілген: 

 

Спиральды қабаттардың қаттылығы полимерлі қабаттарға қарағанда едәуір жоғары 

болғандықтан, олардың материалының ерекшеліктеріне байланысты спиральды 

арматуралардың радиалды деформациясын ескеру қажет. Демек, ішкі жұмысты жоғарыда 

аталған екі бөліктің қосындысы ретінде алуға болады: 
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7.2-сурет Рамберг-Осгуд моделінің кернеулі-деформацияланған күй қисығы. 

Мұндағы εh және ε3  тиісінше осьтік деформацияны және радиалды деформацияны 

білдіреді. 

 (7.7) теңдеуде көрсетілген Рамберг-Осгуд модельдері сауыт қабаттарының 

сызықтық емес кернеулі-деформацияланған қатынастарын сипаттау үшін пайдаланылады. 

Осы зерттеуде қолданылатын тиісті параметрлері бар осы модельдің кернеулі-

деформацияланған күйінің қисығы 7.2-суретте көрсетілген. 

 

Сол сияқты дифференциалдық ішкі жұмыс белгілі бір матрицадағы теңдеуді мынадай 

түрде сызып, дифференциалдық сыртқы жұмысқа тең болады:  
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7.2.3 Қабаттарды жинау 

Әрбір жеке қабат үшін жасалған тепе-теңдік теңдеулері қаттылықтың жалпы матрицасын 

қалыптастыру үшін полимер қабаттар мен спиральды қабаттардың нақты орналасуына 

сәйкес жиналады. Алайда жалпы матрицада кейбір белгісіздіктер бар. Осылайша, мәселені 

шешу үшін радиалды бағыттағы үздіксіздік қолданылады: 

 

Мұндағы i қабат нөмірін білдіреді. Осылайша, иілгіш құбырлардың механикалық 

әрекетіне қол жеткізуге әрі әрбір көршілес қабаттар арасындағы байланыс қысымын 

зерттеуге болады. Егер байланыс қысымы теріс болса, бұл екі қабаттың бөлінгенін 

білдіреді. Байланыс қысымын нөлге тең деп қабылдау керек және нәтиже алу үшін барлық 

тепе-теңдік теңдеулерін қайтадан шешу үшін бір сәйкес келетін дәйекті теңдеуді алып 

тастау керек. 

7.3 СЭ талдау 

Тиісті модельдеудің мақсаты – спиральды және берік сауыт қабаттарының шамамен 85° 

орам бұрышы бар және 35° орам бұрышы бар созылған сауыт қабаттарының ішкі 

қысымдағы иілгіш құбырлардың механикалық қасиеттеріне әсерін жан-жақты зерттеу. 

Барлығы алты соңғы-элемент моделі зерттелді: үш қабатты төрт үш өлшемді спиральды 

бұралған түрлі орам бұрыштары мен түрлі шектік күйі бар үш қабатты модельдер, бес 

қабатты үш өлшемді спиральды бұралған модель және каркас қабатсыз толық модель. 7.1-

кестеде модельдердің тірек нүктелеріне (RP) қолданылатын түрлі шектік шарттар 

көрсетілген. 

 Витцке негізделген геометриялық және материалдық параметрлер [13]  СЭ 

модельдеуде қолданылады және 7.2-кестеде келтірілген. Модель ұзындығы 572,5 мм 

құрайды. Сауыт қабаты адымының ұзындығы – 21 мм, ал созылған сауыт қабаты 428 мм 

құрайды. 3 қабатты және 5 қабатты модельдер үшін параметрлер осы 7 қабатты модельдің 

тиісті қабаттарына жатады және барлық таспалар қабық ретінде қарастырылады.  

7.1-кесте СЭМ-дегі шекаралық шарттар. 

Модель Қабат саны Орам бұрышы 

(°) 

RP-L RP-R 

А1 3 85 Орнатылған Орнатылған 

А2 3 85 Еркін Орнатылған 

В1 3 35 Орнатылған Орнатылған 

B2 3 35 Еркін Орнатылған 

С 5 ±35 Еркін Орнатылған 

D 7 
 

Еркін* Орнатылған 

* Бойлық бағыт айналасында бұралуды шектеудің әсері талқыланады. 

 Әрбір СЭ моделінде жүктеме қысымдағы қабықтың ішкі перифериялық бетінде 

таратылған қысымды пайдалана отырып қолданылды. Екі тірек нүктесі (ТН) екі шеткі 

көлденең қиманың ортасында шекаралық шарттарды тиімді басқару үшін кинематикалық 

байланысқа қосылатындай етіп жасалады. 7.3-суретте тек созылған сауытпен 3 қабатты 

модельде RP-L-ге ілінісу көрсетілген.  
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 Сауыттың металл қабатын жасау процесі материалдың анизотропиясының кернеуін 

тудыруы мүмкін, ал полимерлі қабаттар тұтқыр-серпімді материалдан жасалады. Алайда 

бұл әсерлер ескерілмейді және барлық материалдар осы зерттеуге арналған аналитикалық 

модельдер сияқты изотропты және серпімді болып саналады. 

 Барлық модельдер қабырға қалыңдығы мен кернеу таралуының өзгеруін көрсететін 

қатты күйдегі элементтермен (C3D8I қабықтар үшін және C3D8R спиральды 

компоненттер үшін) модельденеді. Нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін қабық элементі 

мен сауыт қабатының өлшемі – 5 мм-ге, ал сауыттың созылу қабатының өлшемі 3 мм-ге 

тең деп қабылданады. Байланыстардың көптігіне байланысты ABAQUS сызықтық емес 

соңғы-элементтік құралдар жиынтығы модельдердің мүмкін болатын әрекетін модельдеу 

үшін қолданылады. Модельдің күрделілігіне байланысты ұқсастыру қиындықтарына 

қарамастан, квазистатикалық талдау қабылданды. «Барлығы өзімен бірге» ABAQUS 

алгоритмі модельдегі барлық мүмкін байланыс жұптарын автоматты түрде анықтау үшін 

қолданылады. Бұл модельдерде қалыпты әрекеттегі қатты байланыс және тангенциалды 

әрекеттегі үйкеліс таңдалды. 0,3 үйкеліс коэффициенті ішкі қысымдағы үйкеліс әсерін 

зерттеу үшін 7 қабатты модельде қабылданды.   

7.2-кесте СЭМ-нің геометриялық және материалдық параметрлері. 

Қабат атауы Параметрлері Қабат 

атауы 

Параметрлері 

1-қабат  

ішкі 

каркас 

Ішкі радиусы: 29.25 

мм  

Қалыңдығы: 5 мм 

Юнг модулі: 190000 

МПа  

Пуассон 

коэффициенті: 0,3 

5-қабат  

созылу 

сауыты 

Қалыңдығы: 3 мм  

Сым саны: 40  

Профилі: 3 мм × 6 мм 

Орам бұрышы: +35° 

Юнг модулі: 207000 МПа  

Пуассон коэффициенті: 0,3 

2-қабат кысым  

қабық 

Ішкі радиусы:34.25 

мм Қалыңдығы: 5 мм 

Юнг модулі: 284 МПа  

Пуассон 

коэффициенті: 0,45 

6-қабат  

тозуға қарсы 

таспа 

Қалыңдығы: 1,5 мм 

Юнг модулі: 301 МПа Пуассон 

коэффициенті: 0,45 

3-қабат  

сауыт 

Қалыңдығы: 5 мм  

Сым саны: 1 

Профилі: 5 мм × 20 

мм 

Орам бұрышы: +85° 

Юнг модулі: 207000 

МПа Пуассон 

коэффициенті: 0,3 

7-қабат 

созылу 

сауыты 

Қалыңдығы: 3 мм 

Сым саны: 40  

Профилі: 3 мм × 6 мм 

Орам бұрышы: 35° 

Юнг модулі: 207000 МПа  

Пуассон коэффициенті: 0,3 

4-қабат  

Тозуға қарсы 

таспа 

Қалыңдығы: 3.5 мм 

Юнг модулі: 301 МПа  

Пуассон 

коэффициенті: 0,45 

8-қабат 

сыртқы 

пластик 

Қалыңдығы: 2 мм 

Юнг модулі: 284 МПа Пуассон 

коэффициенті: 0,45 
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7.3-сурет 3 қабатты модельдің RP-L кезіндегі кинематикалық байланысы. 

 Модельдің күрделілігіне байланысты ұқсастыру қиындықтарына қарамастан 

квазистатикалық талдау қабылданды. Сандық модель 16 процессордың кластерінде 

параллель ортада жүзеге асырылатын уақытты интеграциялаудың толық сызбасын 

қолдану арқылы шешілді. Кинетикалық энергия мен ішкі энергия арасындағы байланыс 

10%-дан аз болғандықтан, берілген талдаудың сенімділігі расталады. Жасанды 

деформация энергиясы деформация энергиясының қолайлы бөлігін құрайды, бұл талдау 

кезінде құм сағат энергиясының жақсы бақыланатындығын растайды. Әрбір модельге 

арналған нақты модельдеу сипаттамалары төменде келтірілген. 

1. 3 қабатты модельдер 

Сауыттың түрлі қабаттарының әсерін бағалау үшін модельдердің екі тобы жасалды. 

Полимерлі қабаттар құбырдың тұтастығын сақтау үшін екі топта да спиральды қабаттың 

ішінде жасалады. Бірінші топ (7.4 а суретін қараңыз және сыртқы қабықтарды жақсырақ 

көру үшін; ортаңғы қабаттар келесі суреттердің бәрінде бола бермейді) сауыт қабатын 

бейнелеуге арналған және тек тікбұрышты профильмен және 85° орам бұрышымен бір 

спиральды арматурадан тұрады. 7.4 б суретінде 35°орам бұрышы бар тікбұрышты 

профильдің қырық спиральды арматурасын қамтитын бір созылу сауытының қабаты бар 

модель көрсетілген. 

  Жоғарыда айтылғандай, әр топтың шектеу тиімділігін тексеруге арналған екі түрлі 

шектік шарттары бар екі моделі болады. 

2. 5 қабатты модель 

Егер тегіс ұңғылды иілгіш құбырдың ішкі қабығы мен аралық қабығы арасында қысым 

пайда болса, сауыттың созылу қабаттары басты рөл атқара алады. Осылайша, бұл 

модельде қабықтың көршілес қабаттарымен екі созылу сауытының қабаты жасалады. Екі 

қабаттың қоршаған орта тудыратын бұралуға қарсы тұру үшін қатаң қарама-қарсы орам 

бұрыштары болады (7.5-суретті қараңыз). 

3. 7 қабатты модель 

Әдеттегі байланбаған иілгіш құбырда әдетте сауыттың бір қабаты және созылу 

сауытының екі қабаты болады. Осылайша, каркассыз толық модель 7.6-суреттегі нақты 

көлденең қиманы модельдеу үшін жасалған. Қалыпты жағдайда иілгіш құбырдың жарылу 

процесін болжау үшін әр қабаттың кернеулі күйін қолдануға болады. 
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  (а) сауыт                                                         б) созылу сауыты 

7.4сурет Сауыт қабаттарының модельдері 

 

7.5-сурет Екі созылу сауыт қабаты бар 5 қабатты модель. 

 

7.6сурет 7 қабатты иілгіш құбыр моделі. 

7.4 Нәтижелер және талқылау 

7.4.1 Жалпы ақпарат 

Аналитикалық модельдер бірқатар шектеулі болжамдарға сәйкес келеді, онда соңғы 

элементтер модельдері олармен шектелмейді. Осылайша, осы екі әдіс арасында біршама 

айырмашылық болады. Бұл тарауда аналитикалық модельдер және соңғы-элемент 

модельдер сәйкесінше ішкі қысымдағы иілгіш құбырдың әрекетін және аналитикалық 

модельдің нәтижелеріне әсер етуі мүмкін параметрлерді зерттеу үшін жасалады. Соңғы 
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элементтерді талдау нәтижелері иілгіш құбырлардың дәл ортасынан өлшенеді, өйткені 

шекаралық шарттарға байланысты бақылау нүктелеріне жақын кернеу дәл болмайды. 

7.4.2 Осьтік кернеу және шеткі ығысу 

7.7-7.10-суреттерде аналитикалық модель (жұқа қабырғалар теориясы) 7%-дан аз 

айырмашылықпен ақылға қонымды және жоғары сызықтық тәуелділікті көрсететін ішкі 

қысым-осьтік кернеу/ығысу үшін Rp-L аналитикалық және сандық нәтижелері берілген. 

СЭМ нәтижелері аналитикалық модельдердің нәтижелеріне қарағанда неғұрлым 

консервативті. А моделі мен В моделінің кернеуі мен осьтік қозғалыстарынан үлкен орам 

бұрышы құбырды созылмалы етеді деп болжауға болады, ал құбыр орамның кішкене 

бұрышымен қысылады. Сол ішкі қысым кезінде B2 моделі A2 моделіне қарағанда 

әлдеқайда көп деформацияланады. 

7.4.3 Айналмалы кернеу 

Қабық қабатының айналмалы кернеуі иілгіш құбырдың ішкі қысымдағы әрекетін бағалау 

үшін үлкен маңызға ие. Қабықтың СЭМ қабаттарының нәтижелері айналмалы контурдан 

алынады, оған ортаңғы көлденең қиманың периметрі бойынша түйіндер кіреді. 7.11-7.14-

суреттерде көрсетілгендей, сыртқы қабықтың айналмалы кернеуі ішкі қабыққа қарағанда 

аз және 7.11-7.13-суреттерден полимерлі қабаттар ішкі қысымның әсерінен периметр 

бойынша қысылады деп қорытынды жасауға болады, өйткені айналмалы кернеудің мәні 

теріс. Шекара тиімділігі В моделінің нәтижелерінде айтарлықтай, бірақ үлкен орам 

бұрышы бар А моделінде онша байқалмайды. Барлық FEM нәтижелері аналитикалық 

шешімге байланысты өзгереді. Негізгі себеп аналитикалық модельдің полимерлі қабатты 

үнемі деформациялайды деп болжануында, бірақ оның төмен серпімді модулі мен 

спиральды арматуралар арасындағы алшақтыққа байланысты тұрақты емес деформацияға 

ие болуы мүмкін, бұл полимер қабаттарындағы кернеулердің дәл зерттелуін қиындатады. 

 

7.7-сурет А1 моделінің қысу кернеуінің қисықтары. 
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7.8-сурет А2 моделінің осьтік ығысу қысымының қисықтары. 

 

7.9-сурет В1 моделінің қысу кернеуінің қисықтары. 

 

7.10-сурет В2 моделінің осьтік ығысу қысымының қисықтары.  
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7.11-сурет  А1 моделінің қабықшаларындағы айналмалы кернеу. 

 

7.12-сурет А2 моделінің қабықшаларындағы айналмалы кернеу. 

 

7.13-сурет В1 моделінің қабықшаларындағы айналмалы кернеу. 
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7.14-сурет В2 моделінің қабықшаларындағы айналмалы кернеу. 

Сонымен қатар квазистатикалық талдаудың өзі біркелкі нәтижелер бермейді. Мұнда 

қолданылатын аналитикалық әдіс, әсіресе, 7.14-суретте көрсетілген B2 моделінің 

айналмалы кернеуі болжануға келмейді. 

 

7.15-сурет А1 моделінің осьтік ығысу қысымының қисықтары. 

7.4.4 Осьтік кернеу 

7.4.4.1 А моделі мен В моделінің осьтік кернеуі  

7.15-7.18-суреттерде  әртүрлі модельдердегі спиральды арматуралардың осьтік кернеулері 

жүктеменің жоғарылауымен өсетіндігі көрсетілген. Айталық, 85° спиральды элементтің 

осьтік кернеулері S22/sin (85°), ал 35° кернеуі S33/cos (35°) болып есептеледі, мұндағы 

S22 және S33 сәйкесінше цилиндрлік координаттардағы θ осі бойы мен z осі бойы 

кернеулері болып табылады. Сонымен қатар спиральды арматураның осьтік кернеуі 

шекаралық шарттарына әсер ететін бөлікті қоспағанда, бүкіл ұзындығы бойынша орташа 

кернеу болып табылады. Әлбетте, 35° аналитикалық моделі 85° моделіне қарағанда 

неғұрлым жақсы нәтиже беретіні анық, яғни бұл аналитикалық әдіс созылу сауытының 

қабатын бағалауда көбірек қолданылады. Алгоритмдегі айырмашылықтан басқа, кейбір 

айырмашылықтар қысым сауыт қабатының тікбұрышты профиліне байланысты 

геометриялық модельдеудің кесу әсерінен туындауы мүмкін. Алдыңғы айналмалы 

кернеуге ұқсас В1 моделінің осьтік кернеуі түрлі шекаралық шарттарына байланысты В2 

моделіне қарағанда едәуір үлкен. В2 моделінен басқа аналитикалық әдістер консервативті, 

сондықтан сіңірлердің осьтік кернеуін болжауға жарамды. 
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7.4.4.2 С және D модельдерінің осьтік кернеулері  

Аналитикалық әдісті 5 қабатты және 7 қабатты модельдерге тарата отырып, сауыт 

қабаттарының спиральды элементтеріндегі осьтік кернеулер қабық қабатының айналмалы 

кернеуінен гөрі көбірек. 7.19-7.22-суреттерде тек сіңірлердегі осьтік кернеулердің 

нәтижелері көрсетілген. Жалпы алғанда, барлық модельдер осьтік кернеудің ішкі қабаттан 

сыртқы қабатқа дейін азаятынын көрсетеді. Бұл ішкі қысымның иілгіш құбырдың барлық 

әдеттегі көлденең қимасы арқылы қалай берілетінін көрсетеді. 7.19-суретте  5 қабатты 

модельде қолданылатын аналитикалық әдіс СЭМ-ге қарағанда үлкен осьтік кернеулер 

екенін және құбыр құрылысына қабылданған кезде өзгертілуі тиіс екені көрсетіледі. 

Сонымен қатар D моделінің нәтижелері 7.20-7.22-суреттерде көрсетілген. Сауыт 

қабатындағы осьтік кернеу сауыттың созылу қабаттарына қарағанда тезірек артады және 

иілгіш құбырлардың беріктігін бақылайды. Осыған байланысты үйкелісті ескере отырып, 

спиральды арматуралардың осьтік кернеулері үйкеліске өте жақын, бұл үйкеліс мұндай 

жағдайда қысымның берілуіне сирек әсер етеді.  

 

7.16-сурет A2 моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары. 

 

7.17-сурет В1 моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары. 
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7.18-сурет В2 моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары. 

 

7.19-сурет С моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары. 

 

7.20-сурет Сауыттың D моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары –сауыт 

қабаттары. 
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7.21-сурет D моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары-сауыттың ішкі созылу 

қабаты. 

*: бұралу шегі бар бос шекара, **: толығымен бос шекара. 

 

7.22-сурет D моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары-сауыттың сыртқы созылу 

қабаты. *: бұралу шегі бар бос шекара, **: толығымен бос шекара. 

 

7.23-сурет Тегеурінді сауыт  қабатының аққыштық шегінің айналасына Мизес 

кернеулерінің таралуы. 

7.4.5 Мизес кернеуін салыстыру 
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Есептеу тиімділігі мен дәлдігі тұрғысынан D моделінің жартылай ұзын моделі ішкі 

қысыммен иілгіш құбырдың шекті беріктігін болжау кезінде қабылданады, ал шекара 

шарттары RP-L кезінде толығымен еркін сияқты таңдалады. Бұзылу критерийі қысым 

ретінде белгіленеді, бұл сауыттың қысым қабатының Мизес кернеуінің 700 МПа 

аққыштық шегіне жеткізеді, өйткені сауыт қабатының арматурасы мен сауыттың созылу 

қабаттары қысымның жоғарылауымен біркелкі қозғалмайды. 7.23-суретте көрсетілгендей, 

Мизес кернеуі аққыштық шегінен асқан кезде, қысымдағы сауыт қабатының ортасы 

айтарлықтай деформацияланады және кернеу концентрациясы пайда болады, яғни 

аналитикалық әдіс бұдан былай СЭМ-мен салыстыруға жарамсыз болады. 7.24 және 7.25-

суреттерде  осы үш әдістің нәтижелері жақсы сәйкесетіндігі көрсетілген. 7.25-суретте  

барлық үш әдістің ішкі бұзылу қысымы жоғарырақ, бірақ (B1.26) сілтеме теңдеуінен 

алынған 75,06 МПа нәтижелі мәніне өте жақын [9]. 

 

7.24-сурет D моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары-сауыттың ішкі созылу 

қабаты. 

 

7.25-сурет D моделінің осьтік кернеу қысымының қисықтары-сауыттың сыртқы созылу 

қабаты. 
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7.5 Қорытынды 

Бұл тарауда аналитикалық шешім және таза ішкі қысым кезінде байланбаған иілгіш 

құбырлардың әрекетінің соңғы-элементтік талдауы берілген. Түрлі шектеу шараларында 

сауыттың түрлі қабаттарының қасиеттері сәйкесінше құбырдың осьтік кернеуін/ығысуын, 

қабықтың айналмалы кернеуі мен түрлі спиральды қабаттардағы арматуралардың осьтік 

кернеуін тексеру арқылы зерттеледі. Алынған нәтижелер ішкі қысымдағы құбырларды 

бұзудың түрлі режимдері үшін қиын жағдайларды ұсынады. Талдау нәтижелері бойынша 

мынадай қорытынды шығарылды. 

1. Аналитикалық модельдің нәтижелері серпімді фазадағы ішкі қысым кезінде иілгіш 

құбырлар үшін жақсы сызықтықты көрсетеді. Аналитикалық модель негізінен 

жоғарыда көрсетілген физикалық шамаларды СЭМ-мен салыстыруға сәйкес 

есептеу кезінде жарамды, бірақ беріктік шегін болжау кезінде нәтижелер 

жақсартылуы тиіс. 

2. Полимерлі қабатта қолданылатын материал аналитикалық ерітінді мен СЭ талдауы 

арасындағы сәйкестікке әсер етуі мүмкін, өйткені төмен серпімді модуль және 

полимердің сипаттамасы СЭ талдауында бұл қабаттың әрекетін алдын-ала 

болжауға болмайды. 

3. Шектеу шарасы иілгіш құбырдағы кернеудің таралуына әсер етуі мүмкін және ішкі 

қысым кезінде құбырдың жарылуына әкелуі мүмкін. Екі ұштың бекітілген 

шекарасы арматурадағы үлкен осьтік кернеулерді, бірақ қабық қабаттарындағы 

кіші немесе тіпті теріс айналмалы кернеулер, әсіресе, 35 орам бұрышы бар 3 

қабатты модель үшін тудыруы мүмкін. 

4. Тек бір спиральды қабаты бар құбырларды білдіретін үш қабатты модельдер үшін 

арматураның осьтік кернеуі көптеген модельдердегі қабық қабатының айналмалы 

кернеуінен үлкен, ал В2 моделінде жағдай керісінше. Бұл құбырдың істен 

шығуына әсер етуі мүмкін. 

5. Негізінен ішкі қысымға әсер ететін екі созылған сауыт қабаты бар құбырды 

білдіретін 5 қабатты модель үшін ішкі созылған сауыт қабаты иілгіш құбырдың 

беріктігін бақылайды. 

6. Осы тарауда модельделген 7 қабатты иілгіш құбыр үшін қысу сауытының осьтік 

кернеуі басқа құрыш қабаттарына қарағанда үлкен және иілгіш құбырлардың 

үзілуін талдауды қарастырған кезде маңызды болуы тиіс. Сонымен қатар қабаттар 

арасындағы үйкеліс бұрын қарастырылған спиральды арматуралардың осьтік 

кернеулеріне негізделген қысымның берілуіне сирек әсер етеді. Бұл зерттеуге 

пайдаланылған СЭ талдау модельдеу әдісі тек беріктік шегін болжау үшін қысу 

сауытының Мизес кернеуі аққыштық шегіне жеткенде жарамды. Тиісті 

эксперименттік сынақтар CЭ талдауы мен аналитикалық шешімнің нәтижелерін 

растау үшін қажет. 
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8 
Сыртқы қысымдағы байланбаған иілгіш 

құбыр 

8.1 Кіріспе 

Сыртқы қысымға ұшыраған теңіз құбыржолдарын қирату құрылымдық тұтастықты 

жобалаудың шекті мемлекеттік критерийлері үшін негізгі проблема болып табылады. 

Жаншылуға төзімділікке келетін болсақ, бұғатталған каркас қабатының арқасында жоғары 

сыртқы қысым кезінде өте терең суда кедірлі-бұдырлы арнасы бар иілгіш құбырларды 

қолдануға болады. Кейбір таяз суларда тегіс ұңғылы иілгіш құбыр каркассыз немесе тіпті 

қысқыш қабаты болмаса да, төменгі сыртқы қысым кезінде мыжылып қалмас үшін үнемді 

шешім болуы мүмкін. 

 Бүлінбеген иілгіш құбыр сыртқы қабықтың сыртқы бетіне қысым жасағанда, барлық 

қабаттар құрғақ жаншылу деп аталатын жаншылуға қарсы тұру үшін бірге жұмыс істейді. 

Бұл бұзылу режимі үшін Тимошенко мен Гирмен алынған сыртқы қысым кезінде 

сақинаның немесе цилиндрдің серпімді иілуінің классикалық аналитикалық моделі 

қолайлы [1]. Шексіз ұзын цилиндрдің критикалық қысымының көрінісі: 

 

мұнда E және v - тиісінше, серпімділік модулі және материалдың Пуассон коэффициенті, I 

инерция сәтін білдіреді, R - цилиндрдің орташа радиусы. Алайда, егер сыртқы қабық ағып 

кетсе, су иілгіш құбырдың айналмалы кеңістігіне енеді - сыртқы қабық пен сұйық тосқауыл 

арасындағы кеңістік (ішкі қысым қабығы деп те аталады). Содан кейін сыртқы қысым 

қысым қабығына тікелей қолданылады, ол қысқыш сауыт қабатының жанында орналасқан 

және қысу қабығы қысымға өздігінен немесе оның астындағы қабаттармен, мысалы, 8.1 (а)-

суретте көрсетілген каркасмен қарсы тұрады. Сауыттың қоршаған қабаттарының арқасында 

ішкі қабаттар сыртқа қарай еркін деформацияланбайды және жабық кеңістікте иілу пайда 

болады. Бұл шектеулі ылғалды жаншылуды терең зерттеу үшін Гей Нето мен Мартинс [2-4] 

иілгіш құбырлардың дымқыл мыжылуы туралы бірқатар зерттеулер жүргізді және қысқыш 

сауыт қабатының шектелуін ескере отырып, қаңқаның сопақталу режимін зерттеді. 

Олардың командасы [5] тұрақтылықты жоғалтқаннан кейін иілгіш құбырлардың 

сипаттамаларын зерттеп, өзекше пішініндегі тұрақтылықты жоғалту режимін анықтады 

(8.1(б) суретті қараңыз), ал өтпелі иілу режимі қысқыш сауыт қабатының қалыңдығына 

және бастапқы сопақтану симметриясы жағдайына байланысты жүреді. 
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8.1-сурет. Ылғалды жаншылу механизмі және өзектің жаншылу режимі [6]. 

 

 Сонымен қатар, байланбаған иілгіш құбырдың шектеулі иілісі болатын тағы бір 

жағдай бар. Бірнеше ішкі қысым қабықшалары бар кейбір динамикалық иілгіш көтергіштер 

үшін құбыр саңылауында тасымалданатын сұйықтық қысым қабықшасының осы қабаттары 

арасындағы айналмалы кеңістігіне соңғы фитинг арқылы ене алады. Ішкі қабыққа әсер 

ететін қысым қабықтарына түскен сұйықтықтың қысымы құбырдың саңылауының тез 

қымтақсыздануымен қаңқаның үздіксіз жаншылуына әкелуі мүмкін. Ламберт и бірлескен 

авторлар [6] қымтақсыздану кезінде қысымның төмендеуі эволюциясын есептеу үшін 

сандық модель жасап, оны сынақ арқылы растады. 

 Бұрын қарастырылған мәселе сыртқы қысым астындағы байланбаған иілгіш 

құбырдың жабық ішкі қабаттарының тұрақтылығын жоғалту ретінде шешілуі мүмкін. 

Иілудің осы түріне қатысты Глок [7] олардың арасындағы үйкеліссіз қатты ортада 

бекітілген ұзын серпімді цилиндрлердің тұрақтылығын гидростатикалық жоғалту мәселесін 

энергетикалық тұжырымдау мен шешуді ұсынды, нәтижесінде тұрақтылық жоғалуының 

сыни қысымының келесі көрінісі пайда болды: 

 

мұнда t цилиндр қалыңдығы, ал D орташа диаметрі. Сол сияқты, айналма үшін өрнек 

өзгерді: 

 

 Эль-Сави мен Мур [8] (8.2) және (8.3) теңдеулерді ақырғы элементтер әдісімен 

сынап көрді, сонымен қатар ішкі цилиндр мен қатты қоршаған орта арасындағы бастапқы 

алшақтықты қарастырды және тұрақтылықты жоғалтудың сыни қысымы үшін 

эмпирикалық аналитикалық өрнек шығарды. Кішкентай геометриялық кемшіліктердің 

болуын ескере отырып, Бутс [9] Глоктың шешімін күшейтетін тұрақтылықты жоғалтудың 

сыни қысымы үшін жасырын аналитикалық өрнектер берді. Екінші жағынан, Кириакидис и 

бірлескен авторлар [10-12] жабық сақиналы зерттеулер сериясын жариялады. Бастапқыда 

олар сыртқы қысыммен қатты қуысқа салынған дөңгелек сақиналардың үлкен жаншуын 

зерттеді. Бұл шекті жүктемеден тыс реакция сақина тәжі қарама-қарсы жаққа тигенге дейін 

тұрақсыз екенін көрсетеді, содан кейін ол қайтадан тұрақты болады. Сондай-ақ, олар бұл 

мән-жайды тәжірибелер арқылы тексеруге тырысты. Қатты қорғаныс өткізбейтін қабықты 

зерттеумен қатар, олар сыртқы қысым кезінде екі концентрлік тегіс жанасатын 

сақиналарды қарастырды, ал сыртқы сақина сызықты серпімді деп саналды. Құрылымның 

сызықты емес реакциясы тұрақсыздықтың шектеулі жүктемесімен сипатталатыны 

анықталды. Сол сияқты, Боттега [13] сонымен қатар екі концентрлік жанасатын серпімді 

сақиналардың әрекетін зерттеді, екі өзін-өзі теңдестіретін фазалық нүктелік жүктемелерге 
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ұшырады және шектеулі серпімді сақинаға шектеулі деформацияның әсерін зерттеді. 

Пластикалық ішкі цилиндрге келетін болсақ, Базиликис пен Караманос [14-16] 

зақымдалған құбыржолдарды қалпына келтіру үшін пайдаланылатын көмілген болат 

құбырлар мен болат төсемдерді модельдеу үшін серпімді ортамен қоршалған пластикалық 

жұқа цилиндрдің екі өлшемді сызықты емес Элементарлық моделін ұсынды. Пластикалық 

топсалары бар механизм жасалды, ол иілгеннен кейін цилиндрдің реакциясын суреттеді. 

 Алайда, сыртқы жағынан әртүрлі қоршаған қабаттар ішкі қабаттардың сақталу 

деңгейіне әсер етеді, өйткені белгілі бір талаптарға сәйкес байланбаған иілгіш құбырды 

жобалау үшін әртүрлі қабат құрылымдарын қабылдауға болады. Сонымен қатар, белгілі бір 

диапазондағы диаметрдің қалыңдыққа қатынасы (D/t) сияқты ішкі қабаттардың қасиеттері 

тұрақтылықты жоғалтудың сыртқы критикалық қысымына әсер етуі мүмкін. Сондықтан, 

бұрын ұсынылған іргелі зерттеулермен салыстырғанда, байланбаған иілгіш құбыр үшін осы 

шектеулі жаншылуды толық зерттеу қажет. Бұл тарау әр түрлі сыртқы шектеулермен мінсіз 

ішкі қабаттардың иілуін және кейінгі шығуын зерттеуге арналған қарапайым КЭ 

модельдерінен басталады. Содан кейін жеңілдетілген аналитикалық модель жасалады. 

Соңында, жоғарыда аталған екі теориялық бағалауды растау үшін тиісті эксперименттер 

жүргізіледі. Осы тараудағы барлық жұмыстар «Сыртқы қысымға ұшыраған байланбаған 

көп қабатты құбырдың шектеулі жаншуы» мақаласынан келтірілген [17]. 

8.2 Соңғы элементті талдау 

Бұл модельдеудің мақсаты шектеудің критикалық сыртқы қысымға әсерін және 

байланбаған иілгіш құбырды шығарғаннан кейінгі мән-жайды сандық зерттеу болып 

табылады. Модельдердің серпімді иілісі ABAQUS коммерциялық бағдарламалық 

жасақтамасының сызықты емес соңғы элементтік құралы арқылы модельденеді. 

8.2.1 Жеңілдету 

Осы тарауда байланбаған иілгіш құбыр екі контактілі цилиндрі бар құбыр ретінде 

жеңілдетіледі, ал сыртқы қысым ішкі қабатқа қолданылады. Бұл модельдеу екі қабықтың 

жалпақ деформациялық моделін қолданады, бұл құбырдың бойлық бағытында жүктеме мен 

деформацияның өзгеруін білдірмейді. Сыртқы қабатты ішкі қабатқа иілу кезіндегі 

қаттылық коэффициенті ұстап қалу деңгейін анықтау үшін қабылданады. Раманың бір 

бөлігінде жүргізілген статикалық сақиналық сынақ негізінде [18], әр қабаттың иілу 

кезіндегі қаттылық формула бойынша есептеледі: 

 

 Каркас, қысқыш сауыт қабаты немесе созылу қабаты сияқты спиральды қабаттар 

үшін бірлік ұзындығына тең инерция моментін сілтемеге жатқызуға болады [18]: 

 

мұнда n - қабаттағы байламдар саны, Lp-қадам, ал I2 инерцияның ең кіші сәтін білдіреді. K - 

бұл бұралу бұрышына және қимадағы инерция моментіне байланысты коэффициент. Содан 

кейін балама қалыңдығын мыналардың көмегімен алуға болады: 
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Осылайша, осы модельдегі сыртқы қабатты ішкі қабатқа иілу кезіндегі қаттылық 

коэффициентін келесі түрде алуға болады: 

 

Бұл тарауда иілу кезіндегі қаттылық коэффициентінің өзгеруі Ео, яғни сыртқы қабаттың 

серпімділік модулі арқылы бақыланады. Сонымен қатар, металл қаңқаны және сауыттың 

қысқыш қабатын жасау процесі материалдың кернеуден туындаған анизотропиясын 

тудыруы мүмкін. Алайда, бұл зерттеуде бұл әсер ескерілмейді және барлық материалдар 

изотропты және серпімді болып саналады. 

8.2.2 Модельдеу сипаттамасы 

Келесі зерттеулердің барлығы 5,5 дюймдік байланбаған иілгіш құбырға негізделген. 

Физикалық және жеңілдетілген геометриялық параметрлер 8.1-кестеде келтірілген. 

Барлық модельдер жасырын шешушінің көмегімен талданады. Бұл сандық талдау екі 

кезеңнен тұрады. Бірінші кезең - тұрақсыздықты тудыру үшін аздап ауытқу енгізіледі. Ол 

8.2 суретте көрсетілгендей θ= 180° болатын ішкі қабаттың А түйінінде қолданылатын 

төмен қарай кішкене тік ығысу түрінде қарастырылады. Бұл талдау модельдің мінсіз 

иілуіне назар аударатындықтан, орын ауыстыру тиісінше аз болуы керек. Ауыстыру мәні δ0 

= 0,075 мм (δ0 = 0,1% Rte) параметрлік зерттеу арқылы таңдалады. Rte ішкі қабаттың 

сыртқы радиусын білдіреді. 

 

8.1-кесте. Әр модель үшін негізгі параметрлер. 

 E (МПа) v R (мм) t (мм) D/t 

Ішкі қабат 200000 0,3 72,5 5 29 

Сыртқы қабат айнымалы 0,3 80 10 
 

 

8.2-сурет. Сыртқы қысым кезінде бастапқы ауытқуы бар ішкі қабат. 

 Содан кейін бұл орын ауыстыру кейінгі Рикс талдауында жойылады, ал сол жерде 

ішкі қабат бастапқы ауытқуды қамтиды. Рикстің шешім алгоритмі қолданылғандықтан, 

қолданылатын бастапқы сыртқы қысымның мөлшері іс жүзінде ерікті, бірақ конвергенция 

үшін күтілетін сыни қысымға жақын болғаны жақсы. Талдау сызықтық емес геометрияны, 

сондай-ақ байланыс алгоритмін қамтиды. Байланыс, бөлу және сырғудың барлық 

мүмкіндіктері қабаттар арасындағы өзара әрекеттестікте қарастырылады. «Бет-бет» 
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формуласы қабылданады және тиісті байланыс жұптары енуді болдырмас үшін жанасатын 

беттердің салыстырмалы қаттылығына байланысты қолмен анықталады. 

8.2.3 Әр түрлі қаттылық коэффициенттері бар модельдер 

Әр түрлі сыну режимдерін зерттеу үшін 0-ден +∞ - ге дейінгі 20 Eо мәні таңдалады. Eо = 0 

үшін, яғни тек бір ішкі қабат үшін, сегіз бұрышты биквадраттық жалпақ деформация 

элементтері (CPE8R) дәлдікті алу үшін аз элементтері бар иілу және Рикс анализін 

жүргізуге жарамды. Екі қабатты модельдеудің басқа модельдері үшін төрт түйіндік жалпақ 

деформация элементтері (CPE4R) қабылданған, өйткені квадраттық элементтер ABAQUS 

бағдарламасында байланыс жұпының бағынышты бетін модельдеуге жарамайды. Жайым 

ілінісі әдісі геометрияны тікбұрышты элементтерге іріктеу үшін қолданылады. Сандық 

нәтижелердің дәлдігін қамтамасыз ету үшін екі қабатқа 800 элемент қосылады. Атап 

айтқанда, иілу кезінде қаттылықты жоғалтпау үшін төрт элемент қалыңдық бағыты 

бойынша қолданылады. 

 Аналитикалық шешімдердің болжамына сәйкес үйкеліссіз байланыс қолданылады. 

Ығысудың шекаралық шарттары қатты ығысуды жою үшін қолданылады және 

модельделген тапсырмаға сәйкес келеді. 

 

1. Eo = 0 жағдайында бекітілген шекаралық шарттар қабаттың сыртқы бетіндегі 

түйіндер жиынтығына 0°, 180° - X  және 90°, 270° - Y бағытында қолданылады. 

2. Е =+∞ жағдайында, сауыт қабатының ішкі бетіндегі барлық түйіндер қатаң ұстауды 

модельдеу үшін барлық бағытта толығымен шектелген. 

3. Қалған 0 < Eо < + сыртқы қабаттың шекаралық шарттары Eo = 0 моделімен бірдей. 

Тек А және В түйінінің Х бағыттары ішкі қабатта шектелген. Модельдің осы түрінің 

торы мен шекаралық шарттары 8.3-суретте көрсетілген. 

 

8.2.4 Әр түрлі D/t қатынасы бар модельдер 

Қатаң шектелген цилиндр үшін теңдеудің шексіз цилиндр үшін теңдеуге қатынасы 

келесідей көрсетілген. ∅D  D/t  коэффициентін білдіреді. 

 Осы коэффициентке сүйене отырып, ∅D дәрежесін ұстап тұру деңгейімен 

байланыстыруға болады деп болжауға болады, сондықтан ішкі қабаттың ∅D әсерін иілу 

кезіндегі әртүрлі қаттылық коэффициенттері бар модельдерде ескерілуі керек. ∅D мәндері 

ішкі қабаттың ішкі радиусын өзгерту арқылы өзгереді. Әр түрлі ∅D нәтижелері 

тұрақтылықтың жоғалуының шектеулі қысымын болжау үшін иілу кезіндегі әртүрлі 

қаттылық коэффициенттерімен байланысты болуы керек.  
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8.3-сурет. Жалпақ деформация моделінің торы (а) және шекаралық шарттары (б). 

8.3 СЭӘ нәтижелері мен талқылауы 

8.3.1 Шектеулі сыртқы қысымды болжау 

8.3.1.1 Әр түрлі қаттылық коэффициенттері бар бірдей D/t коэффициенті 

Біріншіден, сыртқы қысым кезінде 0-ден + ∞ - ге дейінгі диапазонда негізгі ∅D және ∅K  

болатын сандық модельдердің жауаптары алынды. Жүктеме пропорционалдылығының ең 

жоғары коэффициенті (ЖПК) Рикс бойынша тоқтату критерийі ретінде таңдалғандықтан 

және әрбір өсу кезінде 1,0 ЖПК тең белгіленгендіктен, берілген қысымды көбейту 

жолымен тікелей сыртқы қысымға ауыстырылуы мүмкін. Нормаланған қысым мен ығысу 

қисықтары иілу мен майысудың тепе-теңдік траекторияларын көрсетеді. 

∅K=0 және ∅K=+∞ үшін жазықтықтың деформация модельдерінің критикалық 

қысылу қысымын сәйкесінше 8.2 кестеде көрсетілгендей (8.1) Тимошенко [2] теңдеуінің 

және (8.2) Глок [8] теңдеулерінің нәтижелерімен тікелей салыстыруға болады. 

Салыстыру көрсеткендей, аналитикалық нәтижелер мен сандық нәтижелер 

арасында аз ғана қателіктер бар, сондықтан мұнда қабылданған соңғы элементтер әдістері 

осы екі жағдайда қол жетімді, олар сыни қысымды шектейді. Қателер негізінен жұқа 

қабырғалы сақина туралы болжамда пайда болады. Тиісінше, басқа модельдер де көп 

мөлшерде қол жетімді деп болжауға болады. Сонымен қатар, иілу нәтижесі мен Рикстің 

нәтижесі арасындағы алшақтық Риксте қолданылатын кішігірім бұзылыс тұрақтылықты 

жоғалтудың сыни қысымын қолайлы дәрежеде төмендететінін көрсетеді. 

 Қисық тепе-теңдік 8.4-суретте қолданылатын қысым мен ішкі қабаттың түйінге 

төмен қарай жылжуы арасындағы сызықтық емес қатынасты білдіреді, ал өрнектің оң 

жағында көрсетілген ∅K K он бір мәні бар. Төмен жылжу оң мән ретінде орнатылады. 

Мүмкін болатын өздігінен байланысты ескере отырып, ішкі радиусы 70 мм көлденең 

координаттардың максималды мәні ретінде берілген. 
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          8.4-суреттегі барлық тепе-теңдік траекторияларын екі кезеңде өтетін деп 

қорытындылауға болады. Бірінші кезеңде тепе-теңдік траекториясы сыни қысымға дейін 

тез артады. Иілу жағдайында А түйінінің ығысуы ∅K мәні жоғарылаған сайын 10 мм-ге 

жақындайды. 8.4-сурет негізінде, сыни қысым үрдістер 8.5 суретте көрсетілген ∅K  бірге 

артады. Сандық критикалық қысым (8.1) теңдеуімен нормаланады, яғни Pcrn=Pcr / PT. Pcrn 

жағдайында ∅K = + ∞ (үйкеліс үшін 7,60), ∅K = 595 (үйкеліс үшін 7,58) жағдайымен бірдей 

болғандықтан, мұнда талқыланған ∅K 0-ден 600-ге дейін тербеліс жасайды, ал 0-ден 60-қа 

дейінгі нәтижелер жақсы көру үшін суреттің ортасында көрсетілген. 

 

8.2-кесте. Аналитикалық шешім мен СЭӘ арасындағы тұрақтылықты жоғалтудың 

критикалық қысымын салыстыру. 

∅K 0 +∞ 

Тимошенко (МПа) 18,02  

Глок (МПа)  133,26 

СЭӘ (МПа) 17,96 / 17,42* 137,01 

Қате 0,33% / 3,3%* 2,8% 

* біріншісі - иілуді талдау, екіншісі - Риксті талдау үшін. 

 

А түйініндегі ығысу, (мм) 

 8.4-сурет. Ығысу қисықтары - ∅K айнымалысы бар қысым. 
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8.5-сурет.  СЭӘ ∅K – Pcrn қисықтары және қиыстыру теңдеулері. 

∅K жоғарылауымен сыни қысымның жоғарылауы да байқалды. Атап айтқанда, Pcrn 

сызықтық түрде ∅K =0-ден 3-ке дейін тез артады. ∅K = 60 тыс жерде Pcrn өте аз көлбеулі 

көлденең түзу сызық болып табылады. Олардың арасында 8.5 суретте көрсетілгендей осы 

екі жолды жалғайтын доға бар. Тиісінше, DataFit curve fitting бағдарламалық 

жасақтамасын қолдана отырып, жоғарыда аталған регрессия қисығын модельдеу үшін үш 

фитинг теңдеулерінің жиынтығы алынады. Бұл теңдеулер түзетілген бірнеше анықтау 

коэффициентімен расталады (R2). СЭТ деректері мен фитинг деректері арасындағы 

айырмашылық 5%-дан аз екендігі тексерілді. 

 

 

8.6-сурет. Әр түрлі ∅D кезіндегі∅K - Prcn қисықтары. 
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8.7-сурет. Әр түрлі ∅K кезіндегі∅K - Prcn қисықтары. 

8.3.1.2 Әр түрлі қаттылық коэффициенттері бар бірдей D/t коэффициенті 

Базалық ∅D моделіне сүйене отырып, ұқсас модельдеу әртүрлі репрезентативті ∅D 

бар басқа модельдерге де қолданылады. Иілу кезіндегі әрбір қаттылық коэффициенті 

бойынша нәтижелер келесідей көрсетіледі. 

8.6-суреттен көріп отырғанымыздай, қисықтардың тенденциялары бір-біріне өте 

ұқсас, ал сызықтық фазаның бастапқы бөлігінде ∅D шамалы әсерін болжауға болады, 

өйткені барлық графиктер айтарлықтай сәйкес келеді. Қалған екі фазада ∅D неғұрлым 

үлкен болса, қисық соғұрлым жоғары болады. ∅D эффектісін кванттау үшін бұрын 

алынған барлық мәліметтер ∅D = 29 деректермен қалыпқа келтіріледі. Нормаланған Pcrn - 

D және ∅D деректерінің әр түрлі өкілдік ∅K арасындағы қатынасы келесідей көрсетілген 

Зерттелетін диапазонда ∅D 8.7-суретте қисық сызықтар сызықтық болатындығын 

көрсетеді, ал иілу кезінде қаттылық коэффициенттерінің жоғарылауымен көлбеу 

жоғарылайды. Әр түрлі K қисықтарының ∅K және көлбеу арасындағы байланыс келесі 

формулаға сәйкес келеді: 

 

 

8.8-сурет. Әр түрлі ∅K -мен ∅dAB қисықтарының ығысуы 

 Жоғарыда айтылғандардың бәрі тұрақтылықты жоғалтудың шектеулі критикалық 

қысымын білдірудің болжамына әкеледі. 
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Мұнда, Pcrn-29 (8.9.1)–(8.9.3) теңдеулер бойынша есептеуге болады. 

8.3.2 Сыннан кейінгі шектеулі тәртібі  

Сыни қысымнан тыс әр түрлі модельдердің ішкі қабаттары әр түрлі сыннан кейінгі 

сипаттамаларды көрсетеді. Бұрын 8.4-суретте көрсетілген, екінші сатыда, fk мәндері 

жоғарылаған сайын қысым тұрақсыз тәртіпті көрсете отырып, өсу жылдамдығымен 

төмендейді. Әр жолдың соңғы бөлігінде жылдамдық өте төмен болады. Осы жағдайға 

сәйкес әр түрлі жаншылу режимдерін болжауға болады. Сонымен, бұл бөлімде зерттеу 

үшін 8.8-суретте бейнеленген В түйіні ығысулары мен А түйіні ығысулары . (fdAB) 

арасындағы байланыс қолданылады. Қисықтардың жалпы тұрақтылыққа 

ұмтылатындығын ескере отырып, максималды көлденең координаттар 50 мм-ге 

теңестірілген. 

8.8-суретте көрсетілгендей, қисықтардың бастапқы әрекеті бастапқыда 

қолданылатын кішігірім ауытқу В түйінінің ығысуына әсер ететіндігін түсіндіреді. Сонда, 

тұрақты фазада қатты ұстаудың ∅dAB мәні 0-ге жақын мәнде қалады, бұл жүрекше тәрізді 

жаншылуды білдіреді. Бұл жағдайдан басқа, басқа қисықтар fk әр түрлі мәндерге 

байланысты әр түрлі жылдамдықта азаяды. Қисықтардың соңғы бөліктері 8.9-суретте 

көрсетілген қисықтық режимдерін көрсетеді, ол А түйіні 50 мм-ге ығыстырылған кезде 

деформацияланған фигуралардың fk -мен бірге өзгеруін білдіреді. Төмендегі кестеде fk. әр 

түрлі төрт модельге жататын нақты fdAB мәндері көрсетілген. Симметриялық форма тек fk 

1-ден аз болған кезде ғана болады деген қорытынды жасауға болады. Өтпелі режимдерге 

В түйінінің айналасында саңылаулары төмендейтін режимдер жатады. 

8.4 Аналитикалық шешім 

Сандық шешімнің нәтижелері бойынша fk үшін 1-ден аз ішкі қабаттың жаншылу режимі 

сопақтануға бейім болады, ал сыртқы қабаттан шектеу тек екі бүйірлік нүктеде 

шоғырланған болады. Тиісінше, 8.10-суретте көрсетілгендей бұл шектеуді модельдеу үшін 

серіппелі тіректер қолданылады. Серіппелердің қаттылығы сыртқы қабаттың иілу 

қаттылығына байланысты. Осылайша, гидростатикалық қысым кезінде серіппені 

қолдайтын ішкі цилиндрдің иілуін талдау арқылы тапсырманы жеңілдетуге болады. Оны 

шешу үшін виртуалды жұмыс принципі қолданылады. 

 

8.9-сурет. ∅D = 29 жағдайында әр түрлі fk -мен жаншылу режимдері 
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8.10-сурет. Серіппелі тіректері бар ішкі цилиндрдің иілісі. 

Айнымалылар тек 8.10-суретте анықталған θ полярлық координатамен байланысты. u 

және w-сәйкесінше орта беттің айналмалы және радиалды ығысуы. Оларды өрнектерде 

келесідей қабылдауға болады:  

 

Осы жаншылу компоненттерінің өзгерістері келесі зерттеу үшін төменде келтірілген: 

 

 

 

Кириакидиске сәйкес [19] тұрақтылықты жоғалтудың критикалық қысымын орнатуға 

жарамды сызықты емес, кіші деформация, орташа айналу кинематикасы келесідей: 

 

мұнда,  

ал ішкі қабаттың потенциалдық энергиясын формула бойынша алуға болады [19]: 

 

мұнда,  

Стационарлық потенциалдық энергия принципі негізінде, 
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мұнда, 

 
 

 

 

Теңдеудің шешімім (8.18) және тұрақтылықты жоғалтудың критикалық қысымын 

келесіден алуға болады: 

 

мұнда,  

     

Соңғы өрнек:  

 

 

8.11-сурет. СЭӘ және аналитикалық шешімдерді салыстыру. 
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8.12-сурет. Иілгіш құбырдың көлденең қимасы. 

8.11 суретте СЭӘ және аналитикалық шешімнен fk  ≤ 1  нәтижелері көрсетілген. Екі әдіс 

арасындағы ең үлкен 5% айырмашылық аналитикалық шешімнің қол жетімділігін 

растайды. Сонымен қатар, (8.9.3) теңдеуден көрініп тұрғандай, теңдеудің кіші көлбеуі fk 

үшін 60-тан асатын аналитикалық модельді Глоктарға жатқызуға болатындығын көрсетеді 

[7]. 

8.5 Тестілік зерттеу 

Бұл бөлімде сандық және аналитикалық талдау нәтижелерін тексеру үшін қарапайым 

құрылымы бар байланбаған иілгіш құбыр сыналады. Болат жолақтармен армирленген 

термопластикалық құбырдың құрылымы 8.12-суретте көрсетілген. Болат армирленген 

иілгіш құбыр деп аталатын, бұл байланбаған иілгіш құбырды зерттеу осы кітаптың III 

бөлімінде жан-жақты ұсынылады. Әдетте, негізгі компоненттер мыналар: сыртқы 

зақымданудан қорғауды қамтамасыз ететін ТЖПЭ сыртқы қабаты, спираль орамдарының 

жұп саны бар үздіксіз армирленген болат таспалары, ішкі қысымға төзімділігі және 

тасымалданатын материалдардың тығыздығы мен коррозияға төзімділігін қамтамасыз 

ететін ТЖПЭ ішкі қабаты. Сонымен қатар, болат таспа белгілі бір жүктемелермен оралса, 

ТЖПЭ сыртқы қабатын қорғау үшін қағаз полиэфирлік таспалар (ҚПТ) болат таспаларға 

оралады. 

8.3-кесте. ТЖПЭ ішкі және сыртқы қабаттарының геометриялық параметрлері. 

ТЖПЭ қабаты Ішкі радиусы (мм) Қалыңдығы (мм) D 
 

Ішкі қабат 25 6 9,3 

Сыртқы қабат 33 4 
 

 

8.4-кесте. Болат таспалар параметрлері. 

Параметрі мәні 

Армирленген қабаттар 4 

Бір қабаттағы жолақтардың саны 2 

* Орау бұрышы (°) 54,7/54,7 

Таспа қалыңдығы (мм) 0,5 

Қима ені (мм) 52 

*: Алғашқы екі армирленген қабат бір бағытта оралады, ал қабаттар шахмат түрінде 

орналасуы керек, ал қалған екі қабат кері бағытта оралады. 
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Бұл зерттеуде пайдаланылған үлгілерді Қытайдағы «Ningbo-OPR» компаниясы шығарады. 

ТЖПЭ қабаттарының өндірістік өлшемдері және болат таспалардың геометриялық 

параметрлері 8.3-8.4 кестелерде келтірілген. Айта кету керек, ТЖПЭ сыртқы қабатымен 

салыстырғанда ҚПТ қалыңдығы өте аз.  Осылайша, оның қалыңдығы жеңілдету үшін 

суреттегі сыртқы қабатқа қосылады. 

 Келесі бөлімде алдымен материалдың сипаттамалары көрсетілген, содан кейін 

сыртқы су қысымына ұшыраған иілгіш құбырдың осы түрінің шектеулі иілу әрекетін 

зерттеу үшін қолданылатын тәжірибелік әдістер егжей-тегжейлі көрсетілген. 

8.5.1 Материалдардың қасиеттері 

Осы құбыр үшін пайдаланылатын ТЖПЭ және болат таспалардың механикалық 

сипаттамалары электронды әмбебап сынақ машинасының көмегімен бір бағытты созылу 

сынақтарымен бағаланады. Материалды сынаудың негізгі процесі мен нәтижелері 

келесідей жинақталған және толықтырылған, өйткені мәліметтер авторлардың 

жарияланған жұмысында келтірілген [20]. 

 8.13-суретте көрсетілгендей, экстензометр болат таспаның созылу сынағын жүргізу 

үшін қолданылады, бірақ ТЖПЭ сынағынан шығарылады, өйткені сынақ кезінде ТЖПЭ 

үлгісінің ығысуы үлкен. Бұдан әрі сынақ нәтижелері бойынша кернеулер мен 

деформациялардың шынайы деректері, яғни 8.14-суретте көрсетілген номиналды деректер 

есептеледі. Қисық сызықты бекіту әдісі болат жолақтың серпімді модулін және шынайы 

кернеулер мен деформацияларға негізделген шекті кернеуге пропорционалды алу үшін 

қолданылады. 

 ТЖПЭ үлгісі сынақ алдында сығымдау арқылы ТЖПЭ экструдталған құбырдан 

гантель түрінде жасалады. Дәл сол сынақ машинасы 8.13 (б) суретте көрсетілген ТЖПЭ 

созылу сынағын жүргізу үшін қолданылады. Номиналды және шынайы кернеулер-

деформациялардың өңделген деректері 8.15-суретте көрсетілген. 

 ТЖПЭ серпімділік модулі ISO 527-2012 стандартының негізінде 0,05% және 0,25% 

шынайы деформация кезінде секциялық модуль ретінде есептеледі [21]. Шекті серпімді 

кернеу шыңның нүктесінде анықталады. Эквалайзерлер (8.11) және (8.20) үшін 

пайдаланылатын осы екі материалдың параметрлері 8.5-кестеде келтірілген. 

 

8.13-сурет. Созылу үлгілерін сынау. 
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8.14-сурет. Болат таспаның кернеулі-деформацияланған күйін сынау нәтижелері. 

8.5.2 Шектеулі жаншылуды сынау  

Барлығы тексеру үшін екі топ және әр топқа үш үлгі дайындалды. А тобы шектеулі 

жаншылумен тәжірибе жасау үшін қолданылады. Салыстыру ретінде В тобы Баймен 

аяқталған қалыпты жаншылу эксперименттері үшін қолданылады [20]. Бұл сынақ 

құбырларының өлшенген ұзындығы орташа есеппен 1100 мм (Сыртқы диаметрден 17 есе 

үлкен), бұл ASTMD2924 сәйкес ұзындығы сыртқы диаметрінен кемінде 7,5 есе болуы 

керек деген талапқа сәйкес келеді. Құбырдың сопақтығы келесідей анықталады: 

 

 

8.15-сурет. Созылуға сынау кезіндегі ТЖПЭ кернеулі-деформацияланған күйінің 

деректері 

8.5-кесте. Материалдардың қасиеттері 

Параметрі Болат таспа ТЖПЭ 

Юнга модульі (МПа) 199000 1040 

Пропорционалды шек (МПа) 596 10,94 
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Пуассон коэффиценті 0,26 0,4 

 

Мұнда Dmax және Dmin - құбырдың сәйкесінше максималды және минималды диаметрлері. 

Сынақ алдында үлгілердің бастапқы орташа сопақтықтары белгілі бір аралық орындарда 

көлденең қиманың ең жоғары және ең аз диаметрлерін өлшеу арқылы алынуы мүмкін. 

Сынақтардан кейін репрезентативті сопақтық өлшеу нәтижелерінен таңдалған ең үлкен 

шама болып табылады. А тобының құбырлары сынақтар алдында сыртқы қабаттармен 

шектелген ПЭ ішкі қабатының сыртқы бетіне сыртқы қысымның қолданылуын 

қамтамасыз ету үшін арнайы процесспен өңделуі тиіс. Осылайша, электрлік кескіш 

сыртқы пластикалық түтіктің екі кішкене бөлігін, соның ішінде ҚПТ-ны екі ұшына жақын 

етіп кесу үшін қолданылады, бұл қабаттар мен болат таспалардың іргелес орамалары 

арасындағы саңылаулар арқылы құбырдың айналмалы кеңістігіне су ағынын қамтамасыз 

етеді. Судың ағынын жақсарту үшін екі ұшында ұсақ тесіктер тесіледі. Өңделетін 

құбырдың екі ұшы 8.16-суретте көрсетілген. 

 Содан кейін олардың құлдырауын зерттеу үшін сыртқы қысымды тұрақты 

жылдамдықпен жоғарылату арқылы толық зертханалық зерттеулер жүргізіледі. Сынақ 

жабдықтарына үрлеу жүйесі, барокамера және автоматты жазу жүйесі бар бағдарламалық 

жасақтама кіреді. Қысымды қуатты сорғы жүйесі тұрақты жылдамдықты арттыру үшін 

бағдарламалық жасақтамамен басқарылады. Барокамера және оның нақты бөлшектері 8.17 

суретте көрсетілген. Бұл суреттен көрініп тұрғандай, камераның қақпағына екі шланг 

бекітілген. Біреуі суды айдау және қысым туралы мәліметтерді компьютерге жеткізу үшін 

қолданылады, ал екіншісі үлгі тесігінен су беру үшін қолданылады. Сынақ алдында А 

тобының өңделген құбырлары су ағынын қамтамасыз ету үшін 48 сағат ішінде сумен 

толтырылған барокамераға батырылады. Сынақ жүргізудің нақты рәсімдері мынадай 

түрде берілген. 

 

8.16-сурет. А тобы құбырларының өңделген бөлшектері. 

 

8.17-сурет. Құбырлардың жаншылуын сынауға арналған барокамера. 

 8.16-суреттен үлгіге шеткі екі ұшы қоса тіркелгенін көруге болады: біреуі жабық, 

ал екіншісінде су беруге арналған тесік бар. Құбырдың тесігін толығымен сумен толтыру 

керек, содан кейін шланг құбыр саңылауына суды бассейнге бағыттау үшін тесікке 

бекітіліп, құбыр сыртқы қысыммен тегістелген кезде бүгіледі. Үлгіні барокамераға 

орналастырғаннан кейін және оны сумен толық толтырғаннан кейін камераны қымтаңыз 

және оны үрлеу жүйесіне қосыңыз. Камера ішіндегі қысымды бақылау үшін деректерді 

жинауға арналған компьютерге қосылған қысым сенсоры қолданылады. Сынақтар кезінде 
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үрлеу жылдамдығы тұрақты болуы және барлық эксперименттер кезінде 0,025 МПа/с тең 

таңдалуы тиіс. 

8.5.3 Сынақ нәтижелері 

Сыналатын үлгілердің екі тобына арналған уақытша қысым графигі 8.18-суретте 

көрсетілген. Құбырдың жаншылуы қисықтың күрт төмендеуімен сипатталады. В тобы 

үшін барлық үш қисық сызықтар бір-біріне жақсы сәйкес келеді. 20-шы секундқа дейін 

қысқа доғалық қисықтың пайда болатыны белгілі болады, бұл камераны тығыздағаннан 

кейін аздап қалдық ауа қалатындығына байланысты болуы мүмкін. Осы бөлімнен кейін 

қысым кенеттен шыңға түскенге дейін сызықты түрде өседі, ал максималды тіркелген 

қысым ұсақтау қысымы болып саналады. Алайда, В тобынан айырмашылығы, А тобының 

қисықтары бөлек, бірақ суретте көрсетілгендей ұқсас тенденцияларға ие. Бірдей үрлеу 

жылдамдығы уақыт бірлігіне бірдей сорылатын суды көрсетеді. Сонымен, бастапқы 

учаске үшін бірдей түсіндірмені қоспағанда, төменгі беткейлер, бір жағынан, құбыр 

қабырғасында қажетті суды көбейтетін кеңістік бар екенін көрсетеді, бірақ үрлеу 

жылдамдығын төмендетуі мүмкін, ал екінші жағынан, В тобының режимінен басқа 

сәтсіздік режимін тудыру үшін көбірек су қажет болуы мүмкін. Үш қисықтың әртүрлі 

бастапқы бүгілуі өндіріске байланысты үш құбырдың қабырғасындағы әртүрлі жағдайды 

көрсетеді. 

 

8.18-сурет. 6 үлгіге арналған уақытша қысым қисықтары. 

8.6-кесте. Екі сынақ тобын салыстыру. 

Таңбалау Сынақ (МПа) Айырмашылық Орташа мәні 

(МПа) 

Айырмашылық 

А-1 3,333 11.5% 3,137 20,2% 

А-2 3,085 

А-3 2,989 
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В-1 3,901 14,6% 3,772 

В-2 3,959 

В-3 3,456 

 

8.6-кестеде барлық алты сынақтан алынған жаншылу қысымының мәні және екі топтың 

орташа мәні көрсетілген. Әр топтың максималды және минималды нәтижелері 

арасындағы айырмашылық 15%-дан аз, бұл әр топтың төмен өзгергіштігін көрсетеді және 

эксперименттердің қол жетімділігі мен қайталануын дәлелдейді. Айырмашылықтың 

себебін негізінен өндіріс пен тасымалдау кезіндегі қателіктермен түсіндіруге болады. Екі 

топтың орташа мәндерінің арасындағы айырмашылық құбырлардың сыртқы қысымға 

төзімділігі ішкі қабатқа сыртқы қысым қолданылған кезде шамамен 20% төмендегенін 

көрсетеді. 

Әрбір топтың өлшемдерінен әрбір үлгі үшін бастапқы және соңғы сопақшалардың 

есептік нәтижелері 8.7-кестеде келтірілген. Ұқсас бастапқы жағдайлармен салыстырғанда 

В тобының құбырларының формалары сынақтарда А тобының құбырларының 

формаларына қарағанда көбірек өзгереді. 

Екі топтың бұзылу режимдерін нақты бақылау үшін әр топтың екі типтік үлгісі ең үлкен 

сопақ орнында кесіледі және көлденең қималар 8.19-суретте көрсетілген. Жаншылған 

формалар сыртқы қысымға ұшыраған кезде В тобында механикалық тегістеу реакциясы 

жүретінін, ал А тобында бұзылу режимі пайда болатындығын көрсетеді, бұл 8.7-кестедегі 

сопақшалардың нәтижелеріне сәйкес келеді. Сонымен қатар, құбырды кесу кезінде құбыр 

қабырғасынан ағып жатқан судың белгілі бір мөлшері бар екендігі байқалды, бұл сынақ 

кезінде ПЭ ішкі қабатының сыртқы бетіне айдалған судың қолданылғанын растайды.  

 

8.7-кесте.  Сыналатын үлгілердің сопақтығы. 

Таңбалау А-1 А-2 А-3 В-1 В-2 В-3 

Бастапқы (%) 0,58 0,51 0,46 0,65 0,47 1,07 

Түпкілікті (%) 10,06 13,10 11,02 25,89 23,69 26,11 

 

 

8.19-сурет  Бұзылған құбырлардың көлденең қималары. 
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8.6 Үш әдісті салыстыру 

Эксперименттердің нәтижелерін СЭ және аналитикалық шешімдерді тексеру үшін 

пайдалануға болады. (8.11) және (8.20) теңдеулерді шешу үшін тиісті параметрлерді 8.3–

8.5 кестелерде қолдануға болады. Сонымен қатар, fK (8.4)-(8.7) теңдеулеріне сәйкес 

есептеледі). Бір қызығы, сыртқы қабаттың иілуіндегі эквивалентті қаттылық сыртқы 

полиэтилен құбырынан және барлық арматуралық болат жолақтардан енгізіледі. Сонымен 

(8.9.1) теңдеуі қол жетімді, өйткені есептелген fK 0,33-ке тең.  

Бай ұсынған тангенциалды модуль әдісі [20] материалдың сызықтық емес дамуын ескере 

отырып, ПЭ ішкі қабатының тұрақтылығын жоғалтудың пластикалық критикалық 

қысымын есептеу үшін қабылданады. Бұл тәсіл Тимошенко мен Гераға [1] және 

итерациялық процедураға негізделген. Тұрақтылықты жоғалтудың сыртқы критикалық 

қысымын келесідей алуға болады: 

 

 

 

мұндағы і жоғарғы индекс i-ші өсу қадамын білдіреді, Et ішкі құбырдың тангенс модулін 

білдіреді, I-балама инерция моменті, ал Rj -құбырдың жаңартылған орташа радиусы. Егер 

i-th қадамында алынған болжамды және есептелген қысымның нәтижелері бір-біріне тең 

болса, онда бұл есептелген сыртқы қысым құбырды жаншылудың пластикалық қысымы 

ретінде қарастырылады. Нақты әдіс Байға қатысты болуы мүмкін [20]. (8.22) теңдеуіне 

сүйене отырып, ПЭ ішкі қабатының тұрақтылығын жоғалтудың критикалық қысымы 

2,265 МПа құрайды. Осы үш әдіс үшін шектеулі қысу қысымы 8.8-кестеде келтірілген. 

8.8-кесте. Үш әдісті салыстыру. 

А тобы Е(МПа) А(МПа) F(МПа) 

3,137 2,974 2,840 

Айырмашылық E&A E&F A&F 

5,5% 10,5% 4,7% 

Ескерту: Е эксперимент үшін, А аналитикалық шешім үшін, F СЭӘ үшін. 

 8.8-кестеге сүйене отырып, құлау қысымы шексіз жағдайға (2,265 МПа) қарағанда 

жоғарылаған сияқты. 8.8-кестеде үш әдістің нәтижелері арасындағы шамалы 

айырмашылықтар көрсетілген және эксперименттік нәтиже басқа екі әдіске қарағанда сәл 

үлкен. Қателіктер қабаттар арасындағы үйкеліс СЭ және аналитикалық шешімдерде 

ескерілмейтіндігімен және эксперименттерде үрлеу кезінде ұштарға қолданылатын осьтік 

қысу жүктемелері модельдеуде ескерілмегендігімен туындауы мүмкін. Екеуі де 

экспериментте жаншылу қысымын жоғарылатуы мүмкін. Нәтижелерге өндіріс пен 

тасымалдау кезінде құбырдың бастапқы ақаулары да әсер етуі мүмкін. Бұдан басқа, СЭ 

қиыстыру мен талдамалық нәтижелердің (4,7%) арасындағы айырмашылық дәл қиыстыру 

әдісімен туындаған қателік ауқымында (5%) болады, сондай-ақ талдамалық шешімдегі D 

әсерінің ескерілмеуінен туындауы мүмкін. Осылайша, үш нәтиженің арасындағы 

келісімдер бекітілген ақырлы элемент теңдеуі мен аналитикалық шешімнің дәлдігі мен 

сенімділігін дәлелдейді. Айта кету керек, А тобының бүктелген көлденең қимасы сопақша 

емес, жүрек түрінде қалыптасады, өйткені СЭӘ және аналитикалық зерттеулерде ∅K 
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терминдерінде солай айтылған. Бастапқы жергілікті жетілмегендік бұл жағдайды тудыруы 

мүмкін. 

8.7. Қорытынды 

Бұл тарауда байланбаған иілгіш құбырдың шектеулі сынуын алдын-ала зерттеу 

ұсынылған. СЭӘ-ке негізделген сәйкестік теңдеулері әртүрлі шектеулер мен D/T 

арақатынасын ескере отырып алынады. Виртуалды жұмыс принципіне негізделген 

жеңілдетілген аналитикалық модель фитинг формулаларының бірінші сызықты бөлігіне 

сәйкес келеді, ал қарапайым құрылымы бар байланбаған иілгіш құбырдың эксперименттік 

сынақтары теориялық бағалаудың жақсы дәлдігі мен сенімділігін растады. Алынған 

нәтижелерге сәйкес келесі қорытынды жасауға болады: 

1. Шектеулі сыну кезінде критикалық сыртқы қысым ∅K-ден артады, ∅K және Pcrn 

арасындағы қатынасты үш фазаға бөлуге болады. 

2. Берілген диапазонда ∅D, ∅D сызықтық фазаның бастапқы қимасына сирек әсер 

етеді, ал қалған екі фазада ∅D неғұрлым үлкен болса, соғұрлым тиісті критикалық 

қысым соғұрлым жоғары болады. 

3. Ішкі қабаттар тәртіп тұрақтылығын жоғалтқаннан кейін жүйенің әртүрлі 

сипаттамаларына ие. Жаншылудың төрт режимін ∅K өсуімен қорытындылауға 

болады. 

4. ∅K 1-ден аз болған кезде, тапсырманы гидростатикалық қысым астында екі 

серіппелі тіректері бар ішкі цилиндрдің тұрақтылығын жоғалтуды талдау арқылы 

жеңілдетуге болады. 60-тан асатын ∅K үшін аналитикалық модельді Глокқа 

жатқызуға болады [7]. 

5. Сынақтың бұл түрі үшін сыртқы қабаттың екі кішкене бөлігін кішкене тесіктері бар 

екі ұшына кесу арқылы әр үлгінің шектеулі қысылуын тудырған жөн. 
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9 
Керу астындағы байланбаған иілгіш 

құбыр 
9.1 Кіріспе 

Қосылмаған иілгіш құбырлар концентрлік цилиндрлік полимер қабаттарын және металл 

оралған сымдарын біріктіру арқылы шоғырландырылған құбыр тәрізді композиттік 

құрылымдар болып табылады. Олар бір-біріне тәуелсіз жұмыс істейді, бірақ бірге 

иілгіштікке нұқсан келтірместен күш пен тығыздалған құрылысты ұсынады және соңғы 

бірнеше онжылдықта теңіз қосымшаларында мұнай-газ саласында кеңінен қолданылады. 

Иілгіш құбыр жобалау көптеген қабаттарының тұрады: сыртқы қысым қарсылық 

бұғатталған тот баспайтын болаттан жасалған каркас, сұйықтық герметикалығын 

қамтамасыз ету және металл қабаттарының арасындағы тозуды азайту полимерлік 

қабаттар, ішкі қысым қарсылық болат қысым бронь, әдетте екі созылу бронь спираль 

қарсы бағытта жара үзілуге арналған қару-жарақтың радиалды кеңеюін азайту себет 

тәрізді деформацияның алдын алу үшін күш пен таспаны қамтамасыз етіңіз. Иілгіш 

құбырлар терең су төсемінде жоғары созылу жүктемелеріне төтеп беруге арналған. 

ABAQUS көмегімен теориялық модель және үш өлшемді ақырлы элемент моделі созылу 

кезінде иілгіш түтіктердің жүктеме күйін көрсету үшін әзірленді. Аксиметриялық 

жүктемелер кезінде су асты кабелінің мінез-құлқын болжау үшін әзірленген аналитикалық 

әдістерде бірнеше болжамдар жасалды. Gruska әзірлеген бастапқы модельде [1-3], ол 

сымдар (сәттерсіз) таза созылу арматура ұшырайды деп болжанған болатын. Кейінірек 

кернеу мен бұралу кезінде сымның кернеуі мен аралық қысымды алу үшін қапталған сым 

арқандарының моделі әзірленді. Machida және Druelli [4] спиральдағы сәттерді ескерді 

және осьтік күштер, иілу және бір жолақты 7x1 моделін пайдаланып спираль сымдар үшін 

айналатын  айқын өрнектер берді. Kнапп [5, 6] жаңа қаттылық матрицасын алу үшін 

танымал энергетикалық әдісті қолданды және байланыстырылған кернеу мен бұралу 

кезінде спиральды брондалған кабельдердегі ядроның қысылғыштығы мен материалдық 

сызықсыздығын қарастырды. Костелло және Филипс [7] кабельдерді Махаббат 

теориясына негізделген бөлек иілген шыбықтардың топтары ретінде қарастырды [8]. 

Ферет және Борназельl [9] осьсиметриялық жүктемелерге байланысты қабаттар 

арасындағы кернеулер мен байланыс қысымын есептеу үшін қарапайым формулалар 

берді. Виц және Тан [10] су асты кабелін немесе иілгіш құбырды екі негізгі компонент 

ретінде қарастырды: цилиндрлік және спираль элементі. Барлық тепе-теңдік теңдеулерін 

құру үшін фазааралық қысым мен радиустың үздіксіздігі ескерілді. Кумар және Ботсис 

[11] металл ядросы бар көп қабатты сым арқан жіптері үшін бұрын алынған деформация 

шығу нәтижелерінің жарамдылығын тексеру үшін эксперименталды түрде тырысты. 

Сэвик және Ли [12] осьсиметриялық жүктемелер мен иілу салдарынан бұралу және 

қисықтық аналитикалық модельдерін тұжырымдау рұқсат ауқымын зерттеді. 

Сандық әдістер қабаттар арасында байланыс қысымын біркелкі бөлу және үйкелісті 

елемеу арқылы аналитикалық әдістердің шектеулерінен аулақ болады. Кустодио и Ваз 

[13] виртуалды жұмыс принципін қолданатын және суасты кабелінің моделі үшін Ньютон 

әдісін қолдана отырып, Якоби матрицасын шешкен ақырлы элемент формуласын ұсынды. 
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Модель материалды сызықты емес, алшақтықты қалыптастыру және интерфазалық 

байланыс сияқты бірқатар мүмкіндіктерді ескереді. Біріктірілген жүктемеге жататын 

күрделі суасты кабельдік көлденең қималардың мінез-құлқын болжау үшін үш өлшемді 

ақырлы элемент формуласы, соның ішінде иілу, Saevik [14] әзірледі. Диксон мен Чжао 

[15] шаршауды талдау үшін жергілікті кернеулерді және ішкі компоненттер арасындағы 

байланыстарды түсіру үшін үш өлшемді қатты күйдегі модельді ұсынды. Пробин [16] 

төменгі кабельдік құрылымдардың механикалық мінез-құлқын алу үшін AAQUS 

бағдарламасында ақырлы элементтерді талдаудың үш өлшемді моделін әзірледі. 

Цилиндрлік элементтер мен спираль элементтері C3D8R және S4R арқылы модельденді. 

Алайда, Corre және Probyn [17] жақында су асты кабелінің күрделі бөлімдері үшін есептеу 

ресурстарын үнемдеу үшін C3D8R және S4R орнына S4R және B31 пайдаланды. Bahá'í and 

Bahtui [18] аналитикалық тұжырымды және көп қабатты қосылмаған иілгіш бағандардың 

мінез-құлқын егжей-тегжейлі түпкілікті элементтік талдауды ұсынды. Сонымен қатар, үш 

түрлі аналитикалық тәсіл бір тұжырымға біріктірілді, оның құрамына глидинг әсерлері, 

сондай-ақ қабаттардың бөлінуі және себет тәрізді деформация кірді. Ren және Tan [19] 

аксиметриялық жүктемелер кезінде қосылмаған иілгіш су сепараторлар бағандарының 

мінез-құлқын болжау үшін каркас және қысым бронь нақты күрделі көлденең қималары, 

сондай-ақ моделін қабаттар арасындағы байланыс және үйкеліс қарап. 

 

9.2 Созылу жүктеме 

9.2.1 Спираль қабаты 

Спираль құрылымы иілгіш құбырлардың негізгі құрылымдық ерекшелігі болып 

табылады және механикалық сипаттамаларға айтарлықтай әсер етеді. Қисық сызықты 

штанганың тепе-теңдік теңдеулері Махаббат арқылы анықталды  
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мұнда Q1- жергілікті координат осі бойымен әрекет ететін қуат кернеуі, MI-жергілікті 

координат осі бойымен әрекет ететін импульстік кернеулер, qI -бөлінген жергілікті 

координат осі бойымен әрекет ететін жүктеме, мI- жергілікті координат осі бойымен 

әрекет ететін бөлінген сәт, I-жергілікті координат осі бойымен қисықтық. XI- жергілікті 

қисық сызықты координаттар. 

Спираль элементінің ұзындығы көлденең қиманың диаметрімен салыстырғанда 

максималды. Бұрандалы элементтің геометриялық деформациясы оның ортаңғы 

сызығымен сипатталуы мүмкін деп болжауға болады. Жүктелмеген конфигурацияның 

иілу және бұралу бастапқы қисықтық Серре-Френе формулаларынан алынған: 

 

 

Қайда - спираль элементінің құйылуының бұрышы, ал R - спираль элементінің спираль 

радиусы. 

 Спираль элементінің осьтік деформациясының нақты формуласын Knapp [6] алды. 

Теңдеу биномдық ыдырау кезінде екінші және одан жоғары ретті штаммның шамасын 

ескерместен сызықты болды және жаһандық Eкоординатында осьтік штаммның 

функциясы болып табыладыz, радиалды ығысу upжәне жаһандық бұралу θz, 

 

Арқа ұзындығының өзгеруін ескере отырып, сілтеме күйінің векторының базалық 

сызығынан әзірленген иілу қисықтық пен бұралудың қосымша өзгеруі [12] келесідей 

көрсетілуі мүмкін: 

 

онда кейбір параметрлер 9.1-суретте анықталған. 

Иілу сәттері мен бұралу иілу қисықтық және спираль элементтерінің бұралу түріндегі 

теңдеулер бойынша біртіндеп өзгеруімен байланысты: 
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мұнда E - серпімділік модулі, I - инерция сәті, G - жылжу модулі, J - инерцияның 

полярлық сәті. 

Жүктелмеген конфигурацияда спираль элементтерінің қисықтық радиусы 

цилиндрлік элементтің орталық сызығынан өтеді. Иілгіш құбырлар акисимметриялық 

жүктемелерге ұшыраған кезде де, спираль элементтерінің қисықтық радиусы цилиндрлік 

элементтің орталық сызығынан өтеді. Спираль элементі мен цилиндрлік элементтің 

байланыс нүктелері арасында салыстырмалы қозғалыс жоқ. Бұл аксиметриялық 

жүктемелерде үйкеліс жүктемесі жоқ дегенді білдіреді. Демек, тек аксиметриялық 

жүктемелерге ұшыраған иілгіш құбырлар үшін тек сызықтық жүктеме q2барлық 

қолданылатын күштер мен сәттердің арасында нөлге тең емес. Содан кейін көлденең 

қисықтық k2және барлық дифференциалдар нөлге тең. Кейінгі тепе-теңдік теңдеулері 

келесі тепе-теңдік теңдеулеріне оңайлатылған 

 

 

9.1- сурет Математикалық параметрлерді анықтау. 

 9.2.2 Қабат құбыр 

Спиральды элементтердің үш өлшемді моделі теңдеулермен сипатталған екі өлшемді 

мәселеге (9.16) - (9.17). Екі қабат арасындағы байланыс қысымы қабаттар арасында 

біркелкі бөлінеді деп есептеледі. Бұл жағдайда цилиндр тегіс штамм мәселесі болып 

табылады. Серпімділік теориясына сәйкес радиалды ауыстыру режимі келесідей 

қабылданады: 
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Қайда p - радиалды ұзындығы, C1және C2-еркін тұрақтылар. 

Радиалды және айналмалы деформациялар келесідей көрсетілуі мүмкін: 

 

 

Деформацияның құрамдас бөліктері үшін өрнек жазық стресс үшін Гак заңының 

теңдеулеріне ауыстырылады: 

 

мұнда τ- ығысу кернеуі, γz- ығысу штаммы, μ -Пуассон коэффициенті. 

9.2.3 Виртуалды жұмыс принципі 

Виртуалды жұмыс принципі ақырлы элементтік әдістердің теориялық негізі болып 

табылады. Виртуалды жұмыстың нақты физикалық сезімінің теңдеуі сыртқы жұмыс ішкі 

жұмысқа тең екенін білдіреді. Тиісті шекаралық шарттарды қолданған кезде дәл 

шешімдердің орнына интегралдық тепе-теңдік жағдайы алынады. 

Виртуалды жұмыс принципіне сәйкес, төмендегі теңдеу иілгіш құбыр тепе-теңдік 

жағдайында болғанда қанағаттандырылады. 

 

мұнда wi-h-спираль элементтеріндегі ішкі жұмыс, wi-c- цилиндрлердегі ішкі жұмыс, ал we- 

иілгіш құбырлардағы сыртқы жұмыс. 

Қару-жарақтың созылу қабаттары спираль және цилиндрлік элементтерден тиісті 

орналасу тәртібімен жиналады. Байланыс проблемасы осы құрылымда маңызды мәселе 

болып табылады және деформация үйлесімділігі мен үйкеліс жағдайынан тұрады. Үйкеліс 

жағдайы иілгіш құбырлар тек аксиметриялық жүктемеге ұшыраған жағдайда жойылуы 

мүмкін. Деформация үйлесімділігі радиалды штамм мен байланыс қысымының 

үздіксіздігін ескереді. Айта кету керек, барлық қабаттар бір-бірімен байланыста қалады 

және тиісті байланыс қысымдары оң деп анықталады. Қабатты бөлу критерийі үшін теріс 

қысым қабылданады. 

Бұл қағаз Poisson әсерін және байланыс қысымы кезінде спираль элементтерінде 

тегістеуді ескермейді. Лагрангиандық мультипликативті әдіс байланыс жағдайын 

виртуалды операцияға енгізу үшін пайдаланылады, келесідей: 
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мұнда G1- байланыс бетінің радиалды жылжуын шектеу, G2- байланыс бетінің радиалды 

қысымын шектеу, λ - Лагрангиан мультипликаторы, P(j+1) 1- цилиндрдегі ішкі қысым (j + 

1), ал Pj2- цилиндрдегі сыртқы қысым j. Байланыс интерфейсінің шектеу күйі Lagrangian 

мультипликативті әдісімен енгізілгенде, шектеу шарты дәл шешім береді. Бұл әдістің 

кемшілігі - бұл еркіндік дәрежесін арттырады. 

Pj2және P(j+1) 1формула бойынша берілген цилиндрлік элементте виртуалды жұмыс 

принципін қолдана отырып алынады: 

 

 

Бұл жұмыста иілгіш құбырлар созылу, бұралу және ішкі қысымға ұшырайды. Сыртқы 

жұмыс: 

 



 

187 
 

 

9.2-сурет Аналитикалық шешім процедурасының ағынының диаграммасы. 

мұнда T және G - иілгіш түтіктерге қолданылатын кернеу мен бұралу. Теңдеуді (9.29) 

теңдеуге (9.23) алмастыратын, 4 сериялыn + 4 сызықты емес алгебралық теңдеулер 

шарттарда алынады 

 

 Теңдеулердің шығарылуы көп қабатты иілгіш құбырларға негізделген. MATLAB 

бағдарламалау тілі 9.2-суретте көрсетілген аналитикалық шешімді орындау үшін 

қолданылады. 

9.3 Нәтижелер мен талқылау 

Аналитикалық және ақырлы элементтік талдау осьтік жылжу (ұзарту) және ішкі қысым 

жүктемесі астында иілгіш құбыр үшін жүзеге асырылады. 9.1-кестеде осы тарауда 

қолданылатын үш түрлі жүктеме жолдары көрсетілген. А жолы осьтік жылжудың 1-

қадамын және ішкі қысымның 2-қадамын қамтиды; B жолы ішкі қысымның 1-қадамын 

және осьтік жылжудың 2-қадамын қамтиды; және C жолы бір мезгілде ішкі қысым мен 

осьтік жылжуды қолданатын бір ғана қадамды қамтиды. Әрбір жүктеме жолы стресс пен 

ішкі қысым арасындағы байланысты болжайтын бірдей соңғы нүктеге жетеді. 
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9.3-суретте иілгіш құбырдың жүктеме-қозғалысы (созылу) қисықтарының ақырлы 

элементтік талдауының аналитикалық шешімі мен нәтижелері келтірілген. Бұл екі нәтиже 

өте салыстырмалы нәтижелерге ие екенін көруге болады. Жоғарыда айтылғандай, 

аналитикалық модель көптеген шектеулі болжамдармен шектеледі. Дегенмен, ақырлы 

элемент моделі осы болжамдарды орындамағандықтан, аналитикалық және сандық 

шешімдер арасында белгілі бір айырмашылықтар бар. Әрбір жүктеме жолы үшін 9.3 (а) 

суретте көрсетілгендей осьтік жылжу қолданылған кезде қисық градиент тұрақты болады. 

Бұл шиеленіс созылған кезде иілгіш түтіктердің қаттылығын өзгертпейтінін көрсетеді. А 

тиеу жолында ішкі қысымды қолдану кезінде кернеудің шамалы өсуі байқалады, бұл ішкі 

қысым иілгіш құбырдың созылу қаттылығына ықпал етеді, алайда әсер аз. Бұл орталық 

құбырдың үлкен диаметріне байланысты; радиалды шектеу барлық құрамдас қабаттар 

арасындағы өзара әрекеттесуде өте маңызды рөл атқарады және иілгіш құбырдың жалпы 

қаттылығына айтарлықтай әсер етеді. Алайда, ішкі қысымнан туындаған радиалды 

ауыстыру үлкен диаметрлі орталық түтіктің үлкен радиалды қаттылығына байланысты 

9.4-суретте көрсетілгендей шектелген. Ішкі қысым 30 МПа-ға дейін ұлғайған сайын, 

радиалды жылжудың өсуі шамамен 0,06 мм болды. Теңдеуіне сәйкес (9.10) спираль 

элементтеріндегі осьтік деформацияға радиалды жылжудың әсері осьтік жылжумен 

салыстырғанда өте аз. 

 Кесте 9.1 . Біріктірілген жүктеме жолы. 

Жүктеме жолы Қадам 1:0 -1 2-қадам: 1 -2 

А  εz : → 0,002   30 МПа 

ҒА  P1 1: 0 → 30 

МПа 

 
εz : → 0,002 

БІРГЕ  εz : →  0,002 & P11 : 0 → 30 МПа  
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Сурет 9.3 . Иілгіш құбырдың көлденең қимасындағы кернеу мен бұралу. 

 

9.4-сурет Ішкі қысымның радиалды жылжуға әсері. 

9.3 (а) суретті 9.3 (b) суретімен салыстыра отырып, бұралу үрдісі кернеудің 

өзгеруіне ұқсас екенін көруге болады. Айта кету керек, кернеу бұралу кезінде иілгіш 

құбырдың қаттылығын арттыруы мүмкін. 9.3-суреттен қорытынды жасауға болады, бұл 
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жалпы қаттылық пен осьсиметриялық жүктеме арасындағы байланыс жоғары сызыққа ие, 

бірақ аналитикалық формулалар сызықты емес. 

9.5-сурет шағын ішкі қысымға байланысты спираль элементтеріндегі осьтік күштің 

өзгеруін көрсетеді. 

Аналитикалық модель үш өлшемді мәселені екі өлшемді модельмен сипаттауға 

болады деп болжайды. Аналитикалық модельдің ұтымдылығын тексеру үшін спираль 

элементінің спираль элементінің осьтік күші 9.6-суретте көрсетілген. Бұл суретте 

ABAQUS CE моделіндегі осьтік күш спираль элементі бойымен дерлік тұрақты. CE 

ерітіндісінде көлденең қисықтық k2шамасының тәртібі 105-деболады, ол да нөлге жақын, 

болжамның жарамдылығын білдіреді. 

Әртүрлі теңіз қосымшаларында иілгіш құбырлардың көлденең қималарын 

ұйымдастыруда айтарлықтай өзгергіштік бар. Бұл жұмыста иілгіш құбыр үлкен диаметрлі 

орталық құбырды қамтиды. Үлкен диаметрлі орталық құбырдың қаттылығы негізінен 

оның иілгішлігінің жоғары модуліне байланысты. Керісінше, сыртқы қорғаныс қабаты 

иілгішліктің төмен модуліне байланысты аздап қаттылыққа ие. Бұл цилиндрлік элементтің 

тартылу қаттылығының өзгермелілігіне әсерін 9.7-суретте көрсетілгендей спираль 

элементтерінің әсерімен салыстырғанда шамалы етеді. 9.3 (b) суретінде осьтік жылжуға 

және ішкі қысымға қатысты бұралу өзгерісін ұсынады; ұштар айналуға қарсы бекітіледі, 

сондықтан бұралу тек спираль элементтерімен ғана индуцирленген. Сондықтан спираль 

элементтеріне байланысты қаттылықтың үлесі келесі талдауға бағытталған. 

  

 
9.5-сурет Ішкі қысымның спираль элементтеріндегі осьтік күшке әсері. 

 

9.6-сурет Спираль элементіндегі осьтік күш. 
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9.4 Параметрлік зерттеу 

Иілгіш құбырларды жобалауға әртүрлі маңызды параметрлердің әсерін жақсы бағалау 

үшін аналитикалық модель бұрылыс бұрышы мен диаметрі D/T қалыңдығына қатынасы 

сияқты бірнеше факторлардың әсерін зерттеу үшін қолданылады. Сонымен қатар, 

инженерлік практикадағы иілгіш құбырлар конструкциялары талқыланады және 

салыстырылады. 

 

9.7-сурет Әрбір компоненттен осьтік кернеу. 

 

9.8-сурет ысқырықтың бұрышының кернеуге әсері. 

9.4.1 Ысқырық бұрышы 

Құйынды бұрыш спираль элементтері үшін негізгі параметр болып табылады, және әрбір 

иілгіш құбыр жобалау түрлі бұралу бұрыштары болуы мүмкін. Ысқырық бұрышы 5-тен 65 

градусқа дейін созылады, ал иілгіш түтікке осьтік жылжу және ішкі қысым қолданылады. 

9.8-суретте цилиндрлік элементтердің әсерін ескерместен ысқырықтың бұрышының 

кернеуге әсері көрсетілген. Қаптау бұрышы 0 градус болғанда, спираль элементі түзу және 

максималды осьтік созылу қабілетін қолдай алады. Қисықтың басталу және аяқталу 

кезеңдерінде градиент төмен, яғни кернеудің шамалы өзгеруін білдіреді. Әртүрлі ішкі 

қысымдарға сәйкес келетін қисықтар параллель болып табылады. Көріп отырғанымыздай, 

әртүрлі бұрыштар үшін ішкі қысымның кернеуге әсері сызықты. 
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9.9-сурет Ысқырықтың бұрышының кернеуге әсері. 

 

9.10-сурет Ысқырықтың бұрышының осьтік күшке әсері. 

9.9-суретте бұралу бұрышының спираль элементтеріне байланысты бұрылуға әсері 

көрсетілген. Бұралу шыңы бар, өйткені құйынды бұрышы артады, ал шыңы нүктесінің 

тиісті құйынды бұрышы әр түрлі ішкі қысымдарда өзгереді. Ішкі қысымның бұралу әсері 

қисықтың бастапқы кезеңінде өте төмен. Дегенмен, ысқырықтың ұлғаю бұрышымен әсер 

артады. Ол бұралу синакос² көбейтілген спираль элементтері осьтік күшпен байланысты, 

ал шиеленіс, cos3 көбейтілген спираль элементтері осьтік күшпен байланысты, өйткені 

созылу және бұралу бойынша ысқырық бұрышының әсері әр түрлі екенін атап қызықты. 

9.10-суретте спираль элементіндегі осьтік күштің мінез-құлқы көрсетілген. Сондай-

ақ, ішкі қысымның осьтік күшке әсері қисықтың бастапқы кезеңінде өте аз екенін көруге 

болады. Дегенмен, ысқырықтың ұлғаю бұрышымен әсер артады. 9.11-сурет Құйынды 

бұрышқа және ішкі қысымға байланысты байланыс қысымының қалай өзгеретінін 

көрсетеді. Әлбетте, байланыс қысымының сипаттамалары бұралу сипаттамасына ұқсас. 

Айта кету керек, ішкі қысым нөлге тең болғанда, байланыс қысымы қисықтың соңғы 

кезеңінде теріс болуы мүмкін, бұл бөлінудің орын алғанын көрсетеді. Орнату және 

пайдалану кезінде бұл мәселені болдырмау үшін ысқырықтың бұрышының өлшемі 

бақылануы керек. Теңіз жағдайында иілу құбырының бұрышы 10-20 градус аралығында 

болады. Бұл диапазонда ішкі қысымның бұралу әсері және іргелес қабаттан бөліну 

ықтималдығы аз.  
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9.11-сурет Ысқырықтың бұрышының осьтік күшке әсері. 

9.4.2 Диаметрі қалыңдығына қатынасы 

Радиалды қаттылық қысымның радиалды жылжуға қатынасы ретінде анықталады. 

Цилиндрдің радиалды қаттылығы диаметрдің қалыңдығына, материалға, ішкі қысымға 

және т.б. қатынасына байланысты. Бұл жағдайда, қалыңдығы қатынасы және ішкі қысым 

диаметрі айнымалылар болып табылады. Сыртқы цилиндр (қорғаныш қабаты) 

функционалдық элементтерді химиялық және механикалық зақымданудан қорғауға 

қызмет етеді. Қаттылыққа қосқан үлесі төмен серпімділік модуліне байланысты аз 

Сондықтан диаметрдің ішкі цилиндрдің қалыңдығына қатынасының өзгеруі 

қарастырылады. Қабырғасының қалыңдығы 2,08-ден 10,4 мм-ге дейін болса да, басқа 

параметрлер өзгеріссіз қалады. Жоғарыда талқыланғандай, төмендегі кернеу цилиндрлік 

элементтердің әсерін жоққа шығарады. 

9.12-суретте және 9.13-суретте көрсетілгендей, диаметрі қалыңдығына қатынасына 

байланысты кернеу мен бұралу өзгеруі аз және бұл тәуелділік сызықты көрсетеді. Айта 

кету керек, ішкі қысым ұлғайған сайын, қисық градиенті де артады. Бұл ішкі цилиндрдің 

ішкі қысымы мен радиалды қаттылығына байланысты. Радиалды қаттылық диаметрдің 

қалыңдығына қатынасы әр қадамымен азаяды. Ішкі қысым төмен немесе тіпті 0 тең 

болғанда, радиалды ауыстыру теріс болып табылады және теңдеуге (9.10) сәйкес спираль 

элементтеріндегі осьтік күштің төмендеуіне әкеледі. Керісінше, ішкі қысым үлкен болған 

кезде, радиалды ауыстыру сәйкесінше оң болады және спираль элементтеріндегі осьтік 

күштің ұлғаюына әкеледі. Сонымен қатар, жоғары радиалды қаттылық кезінде ішкі 

қысымнан созылу және бұралу жүктемесінің үлесі төмен. Алайда, радиалды қаттылық 

төмен болғандықтан, ішкі қысымнан созылу және бұралу жүктемесінің үлесі жоғары. 

Цилиндрдің ішкі радиалды қаттылығының және ішкі қысымның тиісті комбинациясы 

созылу және бұралу қабілетін жақсарта алады деп қорытынды жасауға болады. 
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9.12 сурет  D/t кернеуге әсері. 

 
 

9.13-сурет D/T кернеуге әсері. 

 

9.5 Қорытындылар 

Бірқатар параметрлік зерттеулер жүргізілді және келесі қорытындылар алынды. 

Ысқырықтың бұрышы спираль элементтері үшін негізгі параметр болып табылады. 

Кернеу мен бұралу бұрышының әсері сызықты емес. Егер сіз бөренелердің бұрышын 

дұрыс таңдасаңыз, іргелес қабаттар арасында бөліну пайда болуы мүмкін. Цилиндрдің 

ішкі қысымы немесе радиалды қаттылығы неғұрлым төмен болса, оның пайда болу 

ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. 

Цилиндрдің радиалды қаттылығы диаметрдің қалыңдығына қатынасына 

байланысты. Диаметрдің қалыңдығына қатынасы кернеу мен бұралу әсері төмен және 

сызықты. Радиалды қаттылық жоғары болған кезде, ішкі қысымның созылу және бұралу 

қабілетіне әсері төмен. Алайда, радиалды қаттылық жоғары болған кезде, ішкі қысымның 

созылу және бұралу қабілетіне әсері төмен. Сонымен қатар, цилиндрдің ішкі радиалды 

қаттылығы мен ішкі қысымның дұрыс емес комбинациясы созылу және бұралу қабілетінің 

төмендеуіне әкелуі мүмкін. 
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10 
Иілу кезіндегі байланбаған иілгіш құбыр 
 

10.1 Кіріспе 

 

Байланбаған иілгіш құбырлар-бұл жоғары осьтік қаттылық пен төмен иілу қаттылығы бар 

спиральды армирленген құрылымдар. Құбыр бірнеше қабаттан тұрады және әр қабаттың 

өзіндік функциясы бар. Бір қабат-осьтік немесе иілу жүктемелерін көтеретін тікбұрышты 

қиманың спиральды сымдарынан созылатын сауыт. Спиральды және сауытты қабаттар 

спиральды құрылымның негізгі компоненттері болып табылады. Құбыр тек оське 

симметриялы жүктемелерге ұшыраған кезде спиральды сымның әрекеті қарапайым, 

өйткені оның спиральды сым мен астыңғы беті арасында салыстырмалы сырғуы жоқ деп 

болжанады. Алайда, құбырды иілуі күрделі процесс және тек сырғу механизмінен ғана 

емес, сонымен қатар құбырдың оське симметриялы күйінен де туындайды. 

  Бұл мәселе бойынша көптеген зерттеулер жүргізілді. Лав [1] иілу кезінде де, 

бұралу кезінде де жұқа сырықтың тепе-теңдігін сипаттайтын бейсызықты 

дифференциалдық теңдеулер жүйесін жасады.  Костелло [2] спиральды сымды спираль 

серіппесі ретінде қабылдады және иілу кезінде спиральды серіппенің иілу қаттылығын 

болжау үшін Лав теңдеулерін қолданды. Лучанский [3] спиральды сымның осьтік 

кернеуін тікелей алып тастады, себебі сырғу бастапқы траектория бойымен жүреді деп 

болжады. Кнапп [4] спиральды сым иілу кезінде сым мен астыңғы цилиндрлік бет 

арасындағы бастапқы байланыс сызығынан тұрады деп болжады және спиральды сымның 

осьтік деформациясын үйкеліспен және үйкеліссіз зерттеді. Ферет пен Борназель [5] 

байланбаған иілгіш құбырдың сипаттамаларын мұқият талдап, спиральды сым 

сырғанаудан кейін геодезиялық жолмен жүреді деп болжап, сым кернеулерін ұсынды. 

Рауф [6] сымның иілу кернеуі екі компоненттен тұрады деп болжады: бірінші компонент – 

бұл қисық кабельдегі сымдар арасындағы сымаралық/қабатаралық ығысу әсерлеріне 

байланысты сымдарда пайда болатын осьтік кернеу, ал екінші компонент өз осьтерінің 

айналасындағы сымдардың иілуіне байланысты. Виц пен Тан [7] қисықтық пен иілу 

құрылымының иілу моменті арасындағы байланысты болжау үшін жалпы аналитикалық 

модель жасады. Ол жоғарғы аймақта белгілі бір қисықтық болған кезде сырғанау орын 

алады және деформация нөлдік емес тұрақты деформация күйіне өтеді деп болжады. 

Краинчаник пен Кебадзе [8] иілу моментінің қисықтыққа тәуелділігін анықтау үшін 

аналитикалық формула жасады. Қисықтық минималды критикалық қисықтыққа жеткенде, 

спиральды сымның кейбір бөліктері өз осьтері бойымен сырғиды; ал қалғандары сырғи 

кетпейді. Чжан мен Цю [9] созылған кезде құбырдың иілу әрекетін модельдеу үшін 

сандық модель жасады. Сым бойымен сырғудың бәрі геодезияға пропорционалды деп 

болжалды. Басқаша айтқанда, құбыр иілген кезде сымның конфигурациясы толығымен бір 

пропорционалды коэффициентпен ұсынылуы мүмкін. Савик [10] иілу кезінде иілгіш 

құбырдың спиральды сымдарына жауап беру үшін үйкелісті қамтитын, сырғуды  тежейтін 

сандық соңғы-элемент шешімін ұсынды. Корре мен Пробин [11] созылған жүктеме 

барысында циклдік иілу үшін 3D СЭӘ-ді тексеруге назар аударды. Иілуге ұшыраған 

спиральды сымдардағы осьтік деформацияның гистерезис қисықтары алынды. 
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 Байланбаған  иілгіш құбырдың иілу механизмі күрделі, өйткені спиральды сым 

тсеніш қабатқа қатысты сырғып кетуі мүмкін. Сырғанау спиральды сымның кернеуін күрт 

өзгертеді, бұл өз кезегінде құбырда үлкен реакция тудырады.  

 Байланбаған иілгіш құбырдың иілуін талдау Кебадзенің теориялық моделіне 

негізделген, ол процесс барысында қабаттар арасындағы аралық қысымның өзгеруін 

қамтиды. Теориялық модель спиральды сымдарда осьтік күш пен байланбаған иілгіш 

құбырлардың иілу қаттылығын ала алады.  Талдау барысында қолданылатын негізгі 

болжамдар: 

1. Арматура тек өз осьтері бойынша сырғи алады. 

2. Құбыр біркелкі иілуге ұшырайды, ол шеткі саңылаулардан алыс, сондықтан соңғы 

шектеудің әсерін ескермеуге болады. 

3. Статикалық және динамикалық үйкеліс коэффициенттері тең. 

 

10.2 Сырғымайтын диапазон шегіндегі  спираль қабаты 

 

Орнату және пайдалану кезінде иілгіш құбырлар қабаттар арасында қабатаралық қысымға 

ие болады. Иілгіш құбырдың қисықтығы минималды болған кезде, спиральды сым 

қабаттар арасындағы үйкелісті баса алмайды және салыстырмалы сырғанау болмайды. 

 

10.2.1 Спиральды қабат геометриясы 

 

Цилиндр таза иілуге ұшыраған кезде, ол 10.1 суретте көрсетілгендей тұрақты қисықтығы 

бар тороидқа айналады. 

Суретте спиральды қабат екі негізгі компоненттен тұрады: цилиндр және спиральды сым. 

 
 

10.1-сурет.  Тороид бетінің координаттар жүйесі. 

 
10.2-сурет. Спиральды қабаттың көлденең қимасы. 

 

  Деформацияланған кабельдегі сымның геометриясын сипаттау үшін координата 

бастауы бар координаталардың референттік жүйесі немесе базистік векторлардың оң жақ 
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ортонормальды жиынтығы (E1, E2, E3) берілген, ол 10.1-суретте көрсетілген. E1 және  E2 

векторы  кабельдің осьтік сызығы иілетін тік жазықтықты анықтайды. Жергілікті оң 

жақты ортонормаланған координаттар жүйесі  (e1, е2, e3) Oc ортасынндағы кабельдің 

көлденең қимасына e1 кабельдің осьтік сызығына жанасатын және e3 E3-ке параллель 

болатындай етіп бекітілген.  Ортонормаланған жергілікті базис (e1, e2, e3) содан кейін 

эталонды базисте (E1, E2, E3) компоненттер терминінде көрсетілуі мүмкін 

 
  Бастапқы координаттар жүйесіне қатысты кабельдің көлденең қимасындағы 

сымның орталығы нүктеде орналасқан 

 
мұндағы ac – O -дан Oc кабелінің көлденең қимасының ортасына дейінгі вектор, ал aw  – Oc 

-ден кабельдің көлденең қимасындағы сымның ортасына дейінгі вектор, 10.2-суретте 

көрсетілген.  

  Бұл кезде кабель тұрақты қисықтықпен қисыққа айналады деп болжанады. p = 1/k 

Or немесе e2  бойымен өлшенген тұрақты қисықтық радиусын білдіреді, бізде ac = pe2 бар. 

Сонымен қатар, полярлық координаттар жүйесін қолдануға болады:  

 

 
 

мұндағы R - кабельдің ортасынан сымның ортасына дейінгі қашықтық және бұл қабат 

үшін тұрақты. θ – бұл e2-ден aw -ге дейінгі полярлық бұрыш, екеуі де 10.2 суретте 

көрсетілгендей кабельдің көлденең қимасында анықталған. Осы қатынастарды (10.2) 

теңдеуге ауыстыру арқылы біз төмендегіні  аламыз: 

 

 
 

10.3-суретте көрсетілген тороидтағы қисық үшін жанама t-дан n нормалынан және b 

бинормальды векторынан тұратын қисық сызықты координаталық триада, келесі 

формулада беріледі 

 

 
 

Беттердің дифференциалды геометриясындағы Дарбу каркасы – бұл  бетке  салынған 

табиғи қозғалатын каркас  
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10.3-сурет.  Дарбу каркасы. 

 

мұндағы  kn - қисықтың геодезиялық қисықтығы, kg - қисықтың қалыпты қисықтығы 

және τ қисықтың салыстырмалы бұралуы (геодезиялық бұралу деп те аталады). 

Қисықтық компоненттерінің келесі анықтамалары келтірілген: 

 

 
 

Спиральды сым бойымен φ және θ доғаның ұзындығының координатасында келесідей 

көрінеді:  

 

 
 

мұндағы ɑ - спиральды сымның бұралу бұрышы, а s - спиральды сым доғасының 

ұзындығы. 

Өзектің орталық сызығы бойындағы Грин деформациясы тензорының бойлық құрамдас 

бөлігі деформацияланбаған тірек жүйесіне қатысты ығысуды ескере отырып қосымша 

анықталады. 
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10.2.2 Спиральды қабатты иію кезіндегі қаттылық 

 

Иілу деформациясы кезінде спиральды сымның осьтік деформациясы (10.10) теңдеуде 

көрсетілген,  неғұрлым жоғары тәртіптегі кіші шама есепке алынбаған,   

 
мұндағы i бұл спиральды қабаттағы басқа спиральды сым. 

(10.4) теңдеуді (10.6) теңдеуге ауыстыру 

 
Спиральды сымның деформация энергиясы төменде көрсетілгендей алынады. 

 
Иілгіш құбыр таза иілуге ұшырағандықтан, сыртқы күш потенциалы мынаған тең 

 
мұндағы M – иілгіш  құбырдың соңындағы иілу моменті, ал L - иілгіш құбыр ұзындығы. 

Статикалық жүйе үшін, 

 
Стационарлық потенциалдық энергия принципіне сәйкес иілу кезінде қаттылыққа қол 

жеткізіледі 

 
(10.18) және (10.19) теңдеулерінен салыстырмалы сырғу болмаған кезде спираль 

қабатының иілу қаттылығы сызықты болатынын байқауға болады. 

10.3 Сырғу диапазонындағы спираль қабаты 

 

Байланбаған иілгіш құбыр иілу деформациясына ұшыраған кезде және қисықтық белгілі 

бір критикалық мәннен үлкен болса, спиральды сым қабаттар арасындағы үйкелісті жеңе 

алады. Қисықтықтың жоғарылауы кезінде сырғу аймағы үлкенірек болады, ал спиральды 

сымның осьтік кернеуі сырғанауға байланысты азаяды, бұл спиральды қабаттың иілу 

қаттылығын төмендетеді. 

10.3.1 Критикалық қисықтық 
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10.4-суретте спиральды сымдағы осьтік күш көрсетілген.  Иілу қисықтығы критикалық 

қисықтық деп аталатын белгілі бір критикалық мәнге жеткенде, спиральды сым сырғанай 

бастайды. Сырғанау болған кезде, 

 
мұндағы Pt - спиральды сымдағы кернеу, ал f - спиральды сымның үйкелісі. 

Спиральды сымдағы кернеу екі бөліктен тұрады 

 
мұндағы Pta – оське симметриялы жүктемеден туындаған кернеу, ал Ptb - иілу нәтижесінде 

пайда болатын кернеу. 

 
 

 

10.4-сурет. Спиральды сымның микро-кескіші 

 

Төменде спиральды сым жасаған біркелкі радиалды жүктеме көрсетілген 

 
Сыртқы жүктеме мен қысымды ескере отырып, pn спиральды сымның үйкелісі 

 
мұндағы μi - спиральды сым мен ішкі құбыр арасындағы үйкеліс коэффициенті, ал μ0 - 

спиральды сым мен сыртқы құбыр арасындағы үйкеліс коэффициенті. 

(10.21) теңдеуді (10.23) теңдеуге ауыстыру 

 
 Доғаның ұзындығы бойынша спиральды сымның қисықтығы иілу деформациясы 

кезінде өзгереді, бірақ бастапқы мәнмен салыстырғанда бөліктің өзгеруі шамалы. (10.20) 

теңдеуді келесідей жеңілдетуге болады: 

 
 Теңдеу бойынша (10.26) критикалық қисықтық келесідей алынады: 
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10.3.2 Сырғу диапазоны шегінде спираль сымдағы осьтік күш 

 

Қисықтық сыни қисықтықтан асып кетсе, сырғу пайда болады және осьтік тепе-теңдік 

қанағаттандырылады, 

 
(10.8) теңдеуге сәйкес, 

 
Иілу кезінде kn деформациясы өте аз, сондықтан kn әсерін ескермеу керек 

 

Дифференциалдық теңдеуді шешу 

 

мұнда,  

 

10.3.3 Сырғымайтын диапазон шегінде спираль сымдағы осьтік күш 

 

Иілу қисықтығы критикалық қисықтықтан үлкен болған кезде спиральды сым сырғиды. 

Спиральды сым сырғиды, қисықтықты біртіндеп арттырады және сырғу аймағын 

ұлғайтады.  Сырғымалы механизмді 10.5 суретте көрсетілгендей жеңілдетілген модель 

арқылы тексеруге болады.  Тікбұрышты қиманың арқалығы жерге орнатылып, 

арқылықтың ұштары бекітіледі. Бірінші кезеңде арқалық ортаңғы нүктеде көлденең 

шоғырланған күшке ұшырайды және үйкеліс пайда болмайды. Екінші кезеңде біркелкі 

бөлінген жүктемелер мен үйкеліс қолданылады. Үшінші кезеңде арқалықтың ортаңғы 

нүктесінде қарама-қарсы бағыттағы шоғырланған күш қолданылады. 

 
10.5-сурет. Сырғымалы механизм моделі. 

 

Әрине, ABAQUS соңғы-элемент бағдарламалық жасақтамасы 10.6 суретте 

көрсетілгендей, процесті модельдеу және арқалықтың осьтік ығысуын алу үшін 

қолданылды. Үйкеліс қолданылған кезде сырғымалы бөлік үш аймаққа бөлінеді: сырғу 

аймағы, өтпелі аймақ және сырғу аумағы.  Сырғу аймағы арқалықтың ортаңғы нүктесіне 

жақын орналасқан және сырғу аймағының мөлшері үйкеліс күші мен концентрацияға 

байланысты. 
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10.7-суретте арқалықтағы осьтік күштің өзгеруі көрсетілген. Сырғу аймағында 

арқалықтың осьтік күшінің таралуы түзу сызық арқылы көрсетіледі, ал қисықтың көлбеуі 

үйкеліс болып табылады. B өтпелі аймағында осьтік көлбеу күші 0-ге жақындаған сайын 

азаяды. 

 

 
 

10.6-сурет. Арқалықтың осьтік ығысуы. 

 

 
 

10.7-сурет.  Арқалықтың осьтік күші. 
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10.8-сурет.  Спиральды сымның осьтік күші. 

 

(10.10)  теңдеуге сәйкес спиральды сымның сырғымалы емес сатыдағы осьтік күші 

10.8 суретте көрсетілген. 

Симметрияны ескере отырып, қисықтық  критикалық қисықтықтан үлкен болған 

кезде,  θ1 и θ2  критикалық  нүктелер болып табылады. θ (θ1 және θ2) арасында болған 

кезде спиральды сым сырғиды. 10.7-суретте осьтік күш критикалық нүктеде үздіксіз 

болады, сондықтан жылжымалы бөліктің осьтік күші келесідей болады [12]: 

 
Критикалық нүктедегі алғашқы туындаған осьтік күш те үздіксіз болуы керек: 

 
(10.31) теңдеу мен  (10.32) теңдеуді біріктіре отырып, спиральды сымның осьтік күшін 

алуға болады. 

10.3.4 Спиральды қабаттың иілуі кезіндегі қаттылық 

Иілу қисығы байланбаған иілгіш құбырдың критикалық қисықтығынан аз болған кезде, 

спиральды сым сырғымайды. Спиральды қабаттың иілуіндегі қаттылықты (10.19) 

теңдеудің көмегімен алуға болады. Иілу қисығы критикалық қисықтықтан үлкен болған 

кезде сырғанайды. Иілу моменті негізінен спиральды сымдардың осьтік күшінен шығады. 

Спираль қабаты 10.9 суретте көрсетілгендей құбырға тең.  

10.9-суретте  спираль қабатының иілу моментін алуға болады, 

 
мұндағы σns – сырғымайтын бөлігіндегі осьтік кернеу, ал σs - сырғымалы бөліктегі осьтік 

кернеу.  
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10.9-сурет.  Спиральды сымның осьтік күші. 

 

 Спиральды қабат пен бірдей көлемдегі құбырды қамтамасыз ету үшін толтыру 

коэффициенті енгізіледі, 

 

 
 

(10.31) теңдеу мен  (10.32) теңдеуді (10.34) теңдеуге ауыстыра отырып 

 
Иілу қаттылығы да туынды болып табылады 
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11 
 

Кернеу мен ішкі қысым түсетін иілгіш 

құбыр 
 

11.1 Кіріспе 

 

Үлкен тереңдікте орнату немесе пайдалану кезінде иілгіш құбырлар ішкі қысым, созылу 

және бұралу және т. б. сияқты айтарлықтай оське симметриялы жүктемелерге ұшырайды. 

Сондықтан, оське симметриялы  жүктемелер кезінде байланбаған иілгіш құбырлардың 

механикалық сипаттамаларының нақты болжамы нақты қолдану кезінде  маңызы зор. 

Оське симметриялы жүктемелерге ұшыраған иілгіш құбырлардың әрекетін 

болжаудың аналитикалық әдістері бұрын әртүрлі қол жетімді әдебиеттерде зерттелген. 

Біріншіден, Феррит пен Бурназель [1] оське симметриялы жүктемелерден туындаған 

қабаттар арасындағы кернеу мен байланыс қысымын есептейтін сызықтық теңдеулер 

жиынтығын берді. Макнамара мен Харт [2] иілгіш құбырларды әртүрлі типтегі дискретті 

қабаттардың еркін саны ретінде қарастыратын үш өлшемді аналитикалық модельді 

ұсынды. Виц пен Тан [3] компоненттердің қабаттары арасындағы өзара әрекеттесуге 

негізделген иілгіш құрылымдардың ығысуына осьтік және айналмалы жүктеме 

тәуелділіктерін бағалайтын аналитикалық модельді ұсынды. Рамос және бірлескен 

авторлар [4] кез-келген екі іргелес қабат арасында алшақтық пайда болу мүмкіндігін 

ескеретін жартылай аналитикалық құралды ұсынды.  Кустодио мен Ваз [5] орташа 

жүктеме кезінде иілгіш құбырлардың жауаптарын есептеу үшін бейсызықты  

тұжырымдаманы қалыптастыру үшін геометриялық, материалдық және байланыс 

бейсызықтығын  ескерді. Рамос пен Песте [6] кез-келген күрделі созылуға, бұралуға және 

иілуге және т. б. ұшыраған иілгіш көтергіштердің әрекетін бағалау үшін толық сырғанау 

гипотезасын қолданды. 

Сандық әдістер аналитикалық әдістердің шектеулерін болдырмайды, бірақ әдетте 

ірі есептеу ресурстарын қажет етеді. Саевик [7] қисық сызықты арқалық элементті ойлап 

тапты, еркін қозғалыстар мен айналуларға арналған Лагранж формуласына, брондалған 

арматураларға арналған шағын деформацияларға негізделген. Сандық модель сынақ 

нәтижелерімен расталды. Содан кейін Саевик және бірлескен авторлар [8] сандық 

процедураға сэндвич арқалықтарының теориясын және виртуалды алмасу принципін 

енгізді. Сондай-ақ, иілгіш құбырдың соңғы тығыздағышқа жауап беру есебі енгізілді.  

Фернандо және бірлескен авторлар [9] пішін құру процесінде жергілікті және қалдық 

кернеулердің өзгеруін зерттеу үшін қысымды сауыттың детальды СЭ моделін ұсынды.  

Балтуй және бірлескен авторлар [10] бес қабатты иілгіш құбырдың кернеу әсерін зерттеу 

үшін ABAQUS-қа уақытша интеграцияның толық схемасын қолданды. Алынған 

нәтижелер бірнеше аналитикалық әдістермен жақсы үйлеседі. Де Соуза және бірлескен 

авторлар [11] сегіз қабатты СЭ моделін қолданды, ол ішкі каркасты және қысым 

сауыттарын балама ортотропты қабықшалар ретінде модельдеді және осы модельді 

эксперименттермен растады. 
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Бұл тарауда әдеттегі байланбаған иілгіш құбыр оське симметриялы жүктемелер 

кезінде байланбаған  иілгіш құбырлардың әсерін зерттеу үшін аналитикалық және СЭ 

модельдерінің көмегімен модельденеді. Байланбаған иілгіш құбыр цилиндрлік және 

спиральды компоненттерге бөлінеді. Бір қызығы, бұл зерттеуде барлық спиральды 

компоненттер жеңілдетілген тікбұрышты профильге ие деп болжанады.  Виртуалды 

жұмыс принципі аналитикалық модельде басқарылатын сызықтық теңдеулерді пішіндеу 

үшін қолданылады және барлық теңдеу әртүрлі қабаттың реті бойынша жиналады. Бұл 

теңдеулерді шешу үшін үздіксіздік шарттары қосылады. Сонымен қатар, үш өлшемді СЭ 

моделі ABAQUS-да бірдей жүктеме жағдайында жасалады. Динамикалық айқын шешкіш  

уақытты және есептеу ресурстарын үнемдеу үшін қолданылады. Содан кейін екі модель 

арасындағы механикалық сипаттамаларды салыстыру келтірілген. Бұл жұмыста иілгіш 

құбырлардың механикалық сипаттамалары тек кернеу кезінде және тек ішкі қысым 

кезінде зерттеледі. Сондай-ақ, ол біріктірілген кернеу мен ішкі қысымның әртүрлі 

жүктеме жолдарын салыстырады. 

 

11.2 Аналитикалық шешім 

 

Ферет пен Борназельдің жұмысын негізге ала отырып  [1], бұл зерттеудегі иілгіш 

құбырдың аналитикалық моделі әртүрлі типтегі дискретті қабаттардың еркін санынан 

тұрады, олар бірге құрастырылған және оське симметриялы жүктемелерге жауап береді. 

Негізгі компоненттерге екі түрлі қабаттар кіреді: изотропты жұқа құбырлар теориясына 

негізделген полимерлі қабаттар және спиральды оралған кабельдер теориясына 

негізделген спиральды қабаттар. Осылайша, жалпы тәсіл әр қабат үшін тепе-теңдік 

теңдеуін әр түрлі теорияға сүйене отырып, содан кейін қабаттардың тәртібіне сәйкес әр 

қабаттың қаттылық матрицасын құрастырудан тұрады. Байланбаған иілгіш құбырлардың 

механикалық сипаттамаларын талдау "бөлек" проблема, өйткені қабаттар бір-біріне 

қатысты сырғып кетуі мүмкін. Сондықтан деформациялардың үйлесімділігін қамтамасыз 

ету үшін интерактивті қабаттар арасындағы сабақтастық немесе алшақтық шарттары 

қолданылады. Осы тарауда қолданылатын аналитикалық модель 7-тарауға жатады. 

 

11.3 СЭ талдауы 

 

Оське симметриялы жүктемелер кезінде иілгіш құбырлардың механикалық 

сипаттамаларын зерттеу үшін түрлі жүктеме жағдайлары (таза кернеу, таза ішкі қысым, 

күрделі созылу және ішкі қысым) бар төрт  СЭ моделі қолданылады. СЭ-ні модельдеуде 

қолданылатын параметрлер негізінен 7-тарауға жатады. Сонымен қатар, модельдерде 

каркас қабатын ескеру қажет; осы ішкі қабаттың техникалық сипаттамалары мынадай: 

ішкі радиусы: 29,25 мм; қалыңдығы: 5 мм; Юнг модулі: 190000 МПа; Пуассон 

коэффициенті: 0,3. 

СЭ-нің барлық моделінде екі шеткі көлденең қиманың ортасында шекаралық 

жағдайды тиімді басқару үшін көлденең қиманың шеткі беттері кинематикалық 

байланыстарға қосылатындай екі тірек нүктесі (ТН) жасалады. Rp-R тірек нүктесі 

толығымен бекітілген, ал RP-L бос болады. Ішкі қысым арынды  қабықтың  ішкі 

айналмалы бетіне таратылған қысым арқылы қолданылды, ал кернеу тікелей RP-L тірек 

нүктесіне қолданылды. 

Бүкіл модель қабырға қалыңдығының өзгеруін және кернеудің дәл таралуын 

көрсете алатын қатты элементтермен (спираль компоненттері үшін C3D8R және 

цилиндрлік компоненттер үшін C3D8I) модельденеді. Байланыстың көптігіне байланысты 

белгілі бір жүктемелер кезінде модельдердің әрекетін модельдеу үшін ABAQUS 

бейсызықты соңғы элемент құралы қолданылады. Алгоритмі бар Abaqus-тың бүкіл кешені 

модельдегі барлық мүмкін болатын байланыс жұптарын автоматты түрде анықтайды. Бұл 
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модельдерде қалыпты әрекет қатты байланыс және тангенциалды әрекеттегі үйкеліс 

таңдалады. Модельдің күрделілігіне байланысты квазистатикалық талдау конвергенция 

қиындықтарына қатысты қабылданады. Сандық модель 16 процессорлы кластерде 

параллель ортада жүзеге асырылатын уақыт интеграциясының толық айқын схемасын 

қолдана отырып шешілді. Бұл талдаудың сенімділігі расталды, өйткені кинетикалық 

энергия мен ішкі энергия арасындағы байланыс 10% - дан аз. Сонымен қатар, 

деформацияның жасанды энергиясы деформация энергиясының қолайлы бөлігін құрайды, 

бұл талдау кезінде құм сағаттарының энергиясы  жақсы бақыланатынын растайды. Әрі 

қарай, аралас жүктеме жағдайлары алдында таза жүктеме жағдайлары талқыланады. 

 

11.3.1 1-жағдай: керілуді қолдану кезіндегі жүктемелері 

Сауыттың  созылу қабаты, әдетте, созылуға төтеп беретін негізгі құрылым ретінде 

қарастырылады. Салыстырмалы түрде есептеу ресурстары аз аналитикалық модельдің 

дәлдігі мен шектеулерін тексеру үшін 11.1-суретте көрсетілген геометрия сияқты үш 

қабатты СЭ модельдері қолданылады (жақсы шолып шығу үшін сыртқы қабықтар мен 

орта қабаттар барлық суретте бола бермейді). Цилиндрлік қабаттар спиральды қабаттың 

сыртында және ішінде жасалды. Жеңілдету әдістерінің әсерін тексеру үшін екі модельдің 

ішкі цилиндрлік қабаттарында әртүрлі материалдар (көміртекті болат және нейлон 11) 

қолданылды. Құбыр максималды деформация 0,005 мәніне жеткенше созылады. 

 

 

 
11.1-сурет. Созылған сауыт қабаты бар үш қабат. 

 

 
11.2-сурет. Каркас қабаты жоқ иілгіш құбырдың жеті қабатты моделі. 
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11.3-сурет.  Сегіз қабатты толық иілгіш құбыр моделі. 

 

11.3.2 2-жағдай: ішкі қысымды қолдану кезіндегі жүктемелер 

 

Әдетте, ішкі каркас ешқандай ішкі қысым жасамайды, өйткені бұл қабат тығыз емес. 

Сондықтан, құбыр тек ішкі қысымға ұшыраған кезде ғана, каркас қабатын ескермеуге 

болады. Ішкі қысым түсетін байланбаған иілгіш құбырдың жауабын зерттеу үшін жеті 

қабатты модель жасалды (11.2-суретті қараңыз). Бұл модельдің геометриялық және 

материалдық параметрлері 7-тараудың 7.1-кестесінде келтірілген.  Бірінші модель, 

аналитикалық әдіс гипотезалары сияқты, үйкеліссіз болды. Үйкелістің иілгіш 

құбырлардың механикалық сипаттамаларына әсерін бағалау үшін басқа модельдерге 0,3 

үйкеліс коэффициенті қолданылды.  Максималды ішкі қысым 3 МПа-ны құрайды. 

 

11.3.3 3-жағдай: Күрделі созылу және ішкі қысым 

 

Толық иілгіш құбырдың сегіз қабатты моделі жасалды (11.3-суретті қараңыз). Бүғатталған 

каркас  осы модельге цилиндрлік компонент ретінде енгізіліп, модельденеді. Алдыңғы 

талқылауға сүйене отырып, нақты жағдайды имитациялау мақсатында ішкі қысым каркас 

қабатының орнына қысым қабығының ішкі бетіне қолданылды. Максималды 

қолданылатын осьтік созылу және ішкі қысым сәйкесінше 0,005 және 30 МПа-ны 

құрайды. Жүктемедің әртүрлі жолы аралас жүктемелердегі иілгіш құбырдың жұмысына 

әсер етеді. 11.1-кестеде көрсетілгендей жүктеменің үш жолы жүргізілді. 

 

11.4 Нәтижелер және талқылау 

 

Аналитикалық модельдерден айырмашылығы, соңғы-элемент модельдері бірқатар 

болжамдармен шектелмейді. Осылайша, талдаудың осы екі әдісі арасында белгілі бір 

қателер орын алады. Бұл жұмыста аналитикалық модельдер және соңғы-элемент 

модельдер оське симметриялы жүктемелерге ұшыраған иілгіш құбырдың әрекетін зерттеу 

үшін қолданылады. Әлбетте, модельдердің ұшындағы кернеу шекаралық жағдайларға 

байланысты белгісіз. Сондықтан сандық нәтижелер (әсіресе кернеулер) модельдердің 

орталық бөлігінен таңдалады.  

 

11.1-кесте.  Аралас жүктемелер кезіндегі жүктеме жолы. 

 

Жүктеме жолы 1-фаза 23-фаза 

А  
  

B   
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С и  

 

 
11.4-сурет.  1-жағдайдың деформация-созылу қисықтары. 

 

Айта кету керек, қысым сауытының осьтік кернеуі S22/sin(85°) формуласы 

бойынша, ал созылу сауытыының осьтік кернеуі S33/cos(35°) формуласы бойынша 

есептеледі, мұндағы S22 және S33 - сәйкесінше цилиндрлік координаттардағы θ осі және z 

осі бойындағы кернеу. Сонымен қатар, спиральды арматураның осьтік кернеуі – бұл  

шекаралық жағдайларға әсер ететін бөлікті қоспағанда, оның бүкіл ұзындығы бойынша 

орташа кернеу. 

 

1-жағдай 

 

11.4-суретте осьтік деформация-созылу үшін теориялық және сандық нәтижелерді 

салыстыру көрсетілген. Қателік 2,1% құрайды, бұл теориялық модельдің дұрыстығын 

көрсетеді. Бұл реакциялық кернеудің құбырлардың кеңеюімен сызықты өсетінін 

көрсетеді. 

Спиральды арматуралардың осьтік кернеуіне назар аудару керек, өйткені олар 

иілгіш құбырдың негізгі құрылымы болып табылады. 11.5 және 11.6-суретте 

көрсетілгендей, теориялық модель берілген модель үшін кернеудің қолайлы мәнін 

болжайды. Теориялық болжамдар әрдайым СЭ талдау нәтижелерінен аз болады, бұл 

теориялық әдіс құбырдың беріктігін асыра бағалайтындығын көрсетеді. 
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11.5-сурет. Ішкі спиральді арматуралардың осьтік кернеу-деформация қисықтары. 

 

 
 

11.6-сурет. Сыртқы спиральді арматуралардың осьтік кернеу-деформация қисықтары. 

 

2-жағдай 

 

11.7-11.9-суреттерде сауыттың қысым қабатындағы спиральды сіңірлердің осьтік 

кернеулері, ішкі созылған сауыт  қабаты мен сыртқы созылған сауыт қабаты көрсетілген. 

Осьтік кернеу ішкі қабаттан сыртқы қабатқа дейін төмендейді,әсіресе сауыттың қысым 

қабатындағы спиральды арматуралардың осьтік кернеуі сауыттың созылу қабатындағы 

кернеуден он есе көп. Бұл ішкі қысым иілгіш құбырдың әдеттегі көлденең қимасы арқылы 

қалай берілетінін және қысымның сауыт қабаты  ішкі қысымға қарсы тұратын негізгі 

құрылым болып табылады.  Жалпы жағдайда аналитикалық және сандық нәтиже арасында 

қолайлы айырмашылық бар (шамамен 13%) және айырмашылық ішкі қабаттан сыртқы 

қабатқа дейін төмендейді. Алгоритмдегі қатеден басқа, кейбір қателіктер спираль 

қабатының тікбұрышты профиліне байланысты геометриялық модельдеудің кесу әсерінен 

туындауы мүмкін. 

 
 

11.7-сурет. СЭТ нәтижелерін аналитикалық нәтижелермен салыстыру - сауыттың қысым 

қабаты. 
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11.8-сурет. СЭТ нәтижелерін аналитикалық нәтижелермен салыстыру - ішкі сауыттың 

созылу қабаты. 

 

11.8-суретте сауыт  қабатының ішкі созылу нәтижесі теріс екенін атап өткен жөн. 

Бұл негізінен осы қабатқа сауыттың қысым қабатының айналу әсерінен туындаған.  

11.7 - 11.9 суреттердің негізінде үйкеліс ішкі қысымға ұшыраған иілгіш 

құбырлардың реакциясында өте аз рөл атқарады деп қорытынды жасауға болады. 

Осындай оське симметриялы жүктемелер кезінде құбырларды зерттеу барысында 

үйкелісті ескермеген жөн, бұл гипотезаның негізділігін болжайды (6).  

 

3-жағдай 

 

Бұл жағдайда осьтік ығысу және ішкі қысым әртүрлі жүктеме жолдары бар 

модельге қолданылады.. 

Осьтік кернеу-жүктеме траекториясының қисығы 11.10 суретте көрсетілген. 

Аналитикалық және сандық әдістер салыстырмалы нәтиже беретінін байқауға болады. 

Әрбір жүктеме жолы бірдей соңғы нүктеге жетеді, яғни кернеу мен ішкі қысым арасында 

байланыс болмайды. Көлбеу мәні тұрақты, бұл қолданылатын кернеу мен ішкі қысым 

созылған кезде құбырдың қаттылығына әсер ете алмайтындығын көрсетеді. 

 

 
 

11.9-сурет.  СЭТ нәтижелерін аналитикалық нәтижелермен салыстыру - ішкі сауыттың 

созылу қабаты. 
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11.10-сурет.  Жүктеменің әртүрлі траекториялары кезіндегі керілу. 

 

Спиральды арматуралардың осьтік кернеулері мен қысым сауытындағы жүктеме 

жолдары, сауыттың ішкі созылу қабаты және сыртқы созылу сауыты арасындағы 

байланыс сәйкесінше 11.11-11.13-суреттерде көрсетілген. Барлық нәтиже күрделі созылу 

және ішкі қысым кезіндегі иілгіш құбырдың механикалық әрекетін таза жүктеме кезінде 

құбыр анализін қолдану арқылы бағалауға болатындығын көрсетеді. Алынған 

нәтижелерге сүйенсек, созылу басым болады, өйткені сауыттың созылу қабаттарындағы 

осьтік кернеулер жүктеме кезінде сауыттың қысым қабаттарына қарағанда едәуір жоғары.  

11.11-суретте көрсетілгендей, сауыттың қысым қабатындағы осьтік кернеу модельдің 

еркін айналуына байланысты таза созылу арқылы азаяды. Сонымен қатар, аналитикалық 

және сандық әдістер белгілі бір дәрежеде салыстырмалы түрде әртүрлі нәтижелерді 

көрсетеді. Бұл аналитикалық әдіспен тұжырымдалған гипотезаға байланысты және 

болашақ жұмыста талқылауды қажет етеді. 

 

 
 

11.11-сурет. Қысымды сауыттың осьтік кернеуі. 
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11.12-сурет.  Ішкі созылу сауытының осьтік кернеуі. 

 

 
11.13-сурет.  Ішкі созылу сауытының осьтік кернеуі. 

 

11.5 Қорытынды 

Бұл тарауда оське симметриялы жүктемелер кезінде байланбаған  иілгіш құбырдың 

әрекетіне алдын-ала зерттеу келтірілген. Қабаттардың көптігін және іргелес қабаттар 

арасындағы байланыс мәселесін ескеретін аналитикалық модель СЭ модельдерімен 

салыстырылады. Жүктеменің үш түрлі режимі қарастырылады: кернеу, ішкі қысым, 

әсіресе күрделі созылу және ішкі қысым. Бұл жұмыста қабаттарды бөлу процесін 

қарастырған кезде модельдердің реакция күші мен спиральды арматуралардың осьтік 

кернеулері өлшенеді. Зерттеуден келесі қорытынды жасауға болады: 

1. Таза кернеу үшін барлық құбыр жауаптары сызықты көрсетеді. Аналитикалық 

модель құбырдың ғаламдық әрекетін дәл болжай алады. Алайда, бұл құбырдың 

өткізу қабілеттілігін асыра бағалауы мүмкін, сондықтан іс жүзінде 

коэффициентті қолдану керек. 

2. Таза ішкі қысым үшін аналитикалық модель мен сандық режим жақсы үйлеседі. 

Осьтік кернеу ішкі қабаттан сыртқы қабатқа дейін төмендейді, бұл ішкі 

қысымның иілгіш құбырдың әдеттегі көлденең қимасы бойынша қалай 

берілетінін көрсетеді. Бір қызығы, сауыттың ішкі созылу қабатының осьтік 

кернеуі ішкі қысым кезінде теріс болады. Бұл сауыттың қысым қабатының 
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айналуымен байланысты болуы мүмкін. Бұл жобалау процесінде пайдалы 

болуы керек. 

3. Қабаттар арасындағы үйкелістің әсері зерттелді. Үйкеліс ішкі қысым кезінде 

иілгіш құбырлардың механикалық әрекетіне аз ғана әсер ететіні көрсетілген. 

Осылайша, аналитикалық модельде үйкелісті ескермеген жөн. 

4. Күрделі кернеу мен ішкі қысым үшін жүктемедің үш жолы қолданылады. Әр 

түрлі қабаттардың осьтік кернеулері екі әдіспен әртүрлі жүктеме жолдары 

арқылы соңғы нүктелеріне жетеді, ол бірлескен созылу және ішкі қысым 

кезіндегі иілгіш құбырдың механикалық әрекетін таза жүктеме кезінде құбыр 

анализін қолдану арқылы бағалауға болады. Тағы да айта кету керек, 

аналитикалық модель құбырдың ғаламдық әрекетін дәл болжай алуы мүмкін,  

бірақ спиральды элементтердегі кернеуді бағалау барысында белгілі бір қатені 

қамтуы мүмкін. 
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12 
Көлденең қиманың құрылымы және 

байланбаған иілгіш құбырлардың оқу 

мысалы  
 

12.1 Кіріспе 

Мұнай-газ өнеркәсібінде байланбаған иілгіш құбырларды қолданудың өсуі жобалау 

үдерісінде айтарлықтай мәселелер туғызды. Иілгіш құбырлар жобалауына көлденең 

қиманы және фитингілерді (қатты бастырмалар және т.б.) жобалау кіреді. Негізгі мақсат – 

көлденең қиманы есептеу әдістемесін және нақты байланбаған иілгіш құбырдың оқу 

мысалын ұсыну.  

Әр қабаттың геометриялық параметрлері жобалаудың бастапқы кезеңінде 

анықталуы тиіс. Иілгіш құбырлардың қабаттарын төрт түрлі құрылымға бөлуге болады: 

(1) үлкен орам бұрышы және пішінді профилі бар металл спиральды қабат (каркас және 

қысқыш сауыттар). Ереже бойынша, каркастың орам бұрышы мен қысқыш сауыттардың 

бұрышы 85°-тан 90°-қа дейін, бұл құлыпталатын құрылымды жасайды. (2) Металл 

спиральды қабат (созылған сауыт) салыстырмалы түрде аз орам бұрышы және дөңгелек 

тікбұрышты профилімен. Профиль, орам бұрышы және спиральдар саны түрлі жұмыс 

орталарына сәйкес өзгертілуі мүмкін. (3) Негізінен антифрикциялық жұқа таспаны 

қамтитын спиральдың полимерлі қабаты. (4) Негізінен тығыздағыш немесе коррозияға 

қарсы компонент ретінде жұмыс істейтін цилиндрлік қабат, осылайша ПЭВП и ПА және 

т.б. полимерлерден жасалады. Түрлі жүктемелерге ұшыраған иілгіш құбырлардың 

механикалық сипаттамалары мен бұзылу режимдерін түсіну шекті беріктікті болжау 

кезінде өте маңызды, сондықтан көлденең қиманы жобалау үшін де өмірлік маңызы зор. 

Қолданыстағы API 17j [1] және API 17B [2] критерийлері жобалаудың негізгі принциптері 

мен байланбаған иілгіш құбырдың ұсынылған жұмыс әдістерін анықтағанмен, олар 

бұзылу түрлерін болжаудың нақты формуласын немесе әдістемесін бермейді. Көлденең 

қиманы есептеудің оқу мысалы тиісті осьсимметриялық жүктемелерге ұшыраған иілгіш 

құбырдың үзілу қысымына, созылуына және иілу қысымына негізделген. Қолданыстағы 

әдебиеттерде байланысты пәндер бойынша көптеген жетістіктер бар. Ферет пен Борназель 

[3] әр қабаттың кернеулері мен радиалды бағыттағы қысым арасындағы тепе-теңдік 

теңдеуін ұсынды. Олардың әдісін осьтік симметриялы жүктемелер кезінде иілгіш 

құбырлардың механикалық сипаттамаларын бағалау үшін қолдануға болады. Виц [4] 

алғаш рет созылу, бұралу және иілу кезінде субөлгіш ұстынның байланбаған иілгіш 

көлденең қимасын құрылымдық талдауға мысал келтірді. Еңбекте [5] түрлі 

бұзылулардағы иілгіш құбырлардың механикалық сипаттамаларын бағалаудың бірнеше 

қарапайым әдістері сипатталған, бірақ олар тым консервативті болуы мүмкін. Чэн [6] 

иілгіш құбырлардың спиральды құрылымын және үзілу қабілеті мен бұзылуға төзімділігін 

зерттеді. Аналитикалық шешімдердің дұрыстығын тексеру үшін тиісті эксперименттер 

жүргізілді. "Wellstream Corporation" корпорациясы [7] жұқа қабырғалы цилиндрлерге 
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арналған Барлоу формуласын және сауыттың қысымын сипаттау үшін "толтыру 

фракциясы" деп аталатын түзету коэффициентін қабылдады. Нето және бірлескен 

авторлар сыртқы қысымға ұшыраған каркастың әрекетін модельдеу үшін екі сандық 

соңғы элементтік моделін жасады, оған толық 3D-моделі және 3D-сақиналы моделі кіреді.  

Екі модель де бірдей нәтиже береді. Сондай-ақ каркас қабаты үшін эквивалентті 

қалыңдық әдісін қолдана отырып, аналитикалық модель жасалды. Сонымен қатар Нето 

және бірлескен авторлар [9] ішкі қысым кезінде иілгіш құбыр сауыттарының қысқыш 

қабаттарының кернеулі күйін болжаудың үш сандық және екі аналитикалық әдісін 

салыстырды. Де Соуза және бірлескен авторлар [10] каркасты және қысқыш сауыттарды 

ортотропты қабықшалар ретінде қарастырды және осы қабаттарды модельдеу үшін балама 

қалыңдығы қолданылды. Бұл тарауда аналитикалық әдіс API 17J [1]-де белгіленген 

жобалық талаптардың бөлігі болып табылатын кейбір нақты мысалдарға арналған 

механикалық қасиеттер мен беріктік сипаттамаларын бағалау үшін қолданылады. Тиісті 

СЭ модельдері сәйкесетін жүктемелерге сай жасалады. Осы тарауда аналитикалық шешім 

мен СЭ талдауы "байланбаған иілгіш құбырдың көлденең қимасының құрылысы" [11] 

мақаласынан келтірілген.  

12.2 Көлденең қиманың құрылымы 

12.2.1 Құрылымға қойылатын жалпы талаптар 

Иілгіш құбырларға қойылатын талаптар мен критерийлер негізінен API 17J-ге негізделген 

[1]. Иілгіш құбырларды жобалау және пайдалану жөніндегі басшылықта API-де 

келтірілген әдістер үшін маңызды бастапқы мәліметтер мен ұсыныстар бар. API 17B [2] 

сілтемесі бойынша иілгіш құбырларды есептеу әдісі келесі қадамдарда орындала алады: 

 

1-қадам. Материалды таңдау. 

2-қадам. Көлденең қима конфигурациясының құрылымы.  

3-қадам. Жүйе конфигурациясын жобалау. 

4-қадам. Динамикалық талдау және жобалау.  

5-қадам. Толық және есептік қызмет ету мерзімі.  

6-қадам. Монтажды жобалау. 

  

Байланбаған иілгіш құбырдың көлденең қимасын жобалау үшін негізгі жобалау 

әдістемесі мыналарды қамтиды: (1) иілгіш құбыр барлық технологиялық процестерде 

төтеп бере алатын түрлі жүктеме жағдайлары мен жүктеме мәндерін алу; (2) жүктеме 

жағдайлары мен инженерлік тәжірибе негізінде әр қабаттың геометриялық және 

материалдық параметрлерін анықтау; (3) түрлі жүктеме жағдайларында иілгіш 

құбырлардың шекті беріктігін тексеру және жобаланған иілгіш құбырдың стандартты 

талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізу. Жобалау үдерісінде жобаланған 

құбыржолдардың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оңтайландыру үшін 

барлық ілеспе факторларды ескеру қажет. Корреляциялық факторларға тасымалданатын 

өнім, функционалдық талаптар, қоршаған инфрақұрылым, пайдаланылатын 

құбыржолдардың қоршаған ортасы, сондай-ақ пайдалану және монтаж шарттары кіреді.  

12.2.2 Материалдың өндірістік конфигурациясы және аттестациясы  

Көлденең қиманың конфигурациясы мен өлшемдері құбырдың функционалды 

талаптарына байланысты таңдалады. Құбырлардың өлшемдерін көбінесе сатып алушы 

анықтайды. Көлденең қиманың құрылымын есептеу мен тексеруді әдетте өндіруші 

компанияның бағдарламалық жасақтамасын қолдану арқылы жүргізеді. Бағдарламалық 

қамтамасыз етудің валидациясын қоса алғанда, жобалау әдіснамасын тәуелсіз үшінші 
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тарап тексеруі тиіс. [5] Бұрын қарастырылған негізгі жобалық талаптарға сәйкес қабаттар 

үшін материалдар мен өндірістік конфигурацияны таңдауға болады. Тасымалданатын 

өнімдер температура, күкірт қосылыстарының болуы сияқты құбырдың ішкі жұмыс күйін 

анықтайды. Содан кейін ішкі қабаттар үшін тиісті материалды таңдауға болады. Әр қабат 

пен профильдің қалыңдығы жобалау үдерісінде көлденең қиманы анықтауы тиіс. Ішкі 

және сыртқы қабаттардың нақты құрылымдары әдетте келесідей түрде суреттеледі: 

 

12.2.2.1 Каркас 

 

Каркас – бұл таспаны қалыптастыру және құралбілік айналасында спиральды орам 

арқылы жасалған гофрленген металл түтік. Әр ораманың шеттері көрші орамаларға 

жабысатындай етіп жасалады. Каркас қабаты сыртқы гидростатикалық қысым немесе тез 

декомпрессия кезінде ыдырауға жол бермейді. Каркастың құрылымы ауа өткізбейді. 

Каркастың материалы тасымалданатын сұйықтыққа химиялық төзімді болатындай етіп 

таңдалады. 

 

12.2.2.2 Қысқыш қабықша 

 

Қысқыш қабықша – бұл тасымалданатын сұйықтықтың шекарасын құрайтын каркастың 

үстіне экструдталған полимер қабаты. Құбырдың әр құрылымы үшін материал мен 

қалыңдығы бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде ағып кетуден жеткілікті тығыздықты 

қамтамасыз ететіндей етіп таңдалады. Таңдалған материалдар есептік базада ұсынылған 

жұмыс сұйықтығының шарттары негізінде күтілетін термиялық және химиялық 

деструкция әсері кезінде рұқсат етілген мәндерге қатысты үзілу кезінде жоғары 

деформацияны сақтауы тиіс. 

 

12.2.2.3 Қысқыш сауыт 

 

Қысқыш сауыт – шеңбер бойымен оралған профильді таспадан тұратын сауыт қабаты, ол 

сақина бағытында ішкі және сыртқы қысымға төтеп береді және қысқыш қабықшаның 

экструзиясының қысылуынан қорғайды. Таспаның профилі шеттерін бекітіп, оларды 

құбырдың айналасында қалыптастырады. Қысқыш сауытқа арналған материалды 

таңдаудағы негізгі ойлар – бұл беріктік, тозуға төзімділік және айналмалы кеңістіктегі 

химиялық заттармен үйлесімділік. Қышқыл ортада қолдану үшін қысқыш сауыт сутегі 

шытынауына және кернеулі сульфидті шытынауға төзімділікті арттыру үшін термиялық 

өңделуі мүмкін. 

 

12.2.2.4 Созылған сауыт 

 

Сауыттың созылу қабаттары қарама-қарсы жұп қабаттарда орнатылған спиральдарда 

пайда болған көміртекті болаттан жасалған сымнан тұрады. Қабаттар алдын-ала 

пішінделеді және төселген қабаттың үстіне оралып, таспалармен бекітіледі. Созылған 

армирлеуші сымдар негізінен дөңгеленген бұрыштарымен жалпақ тікбұрышты қимаға ие 

және көршілес сымдар арасындағы кішкене саңылаулармен төселген. Сауыттың созылған 

қабаттары сақиналық және осьтік беріктікті қамтамасыз етеді, олардың әрқайсысы бұралу 

бұрышымен реттеледі. Созылған армирлеуші сымдардың материалын таңдаудағы негізгі 

ойлар – бұл беріктік, тозуға төзімділік және айналмалы кеңістіктегі химиялық заттармен 

үйлесімділік. 

12.2.2.5 Таспа 
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Болат қабаттар арасындағы таспалы қабат қайталанатын иілу кезінде металдың металмен 

жанасуына жол бермейді және динамикалық қолдану режимінде барлық иілгіш 

құбырларда қолданылады. Таспа дайындау, монтаждау және пайдалану кезінде осы 

интерфейстегі металдың тозуын болдырмайды. 

 

12.2.2.6 Экран 

Экран – бұл теңіз суының механикалық зақымдалуына және енуіне қарсы тұру үшін 

қолданылатын сыртқы полимерлі экструзиялық тосқауыл. Құбырдың әр құрылымы үшін 

материал мен қалыңдық теңіз суының енуінен, механикалық желінуден және ультракүлгін 

сәулеленудің күтілетін әсерінен толық тұтастықты қамтамасыз ететіндей етіп таңдалады. 

Құбырдың иілісі, осьтік ұзаруы және қысылуы, сыртқы қысым және айналмалы 

кеңістіктегі қысым, монтаж, желіну, жергілікті жүктемелер және өндірістік рұқсаттар 

материал мен қалыңдықты анықтау кезінде ескеріледі. 

12.3 Оқу мысалы 

12.3.1 Есептеу әдістемесі 

Үйлесімді құрылым болып табылатын иілгіш құбыр үшін есептеу әдісі дәстүрлі түрде API 

17J/B [1][2]-де көрсетілген есептелген шекті реакцияға сәйкес кернеулер үшін де, 

жаһандық қисықтық үшін де пайдалану коэффициенттерін анықтау арқылы ASD тәсіліне 

негізделді. 12.1-суретте  осы мысалда есептеу әдістемесінің технологиялық сызбасы 

көрсетілген. 

12.3.2 Жобалық талап  

Бұл жағдайда 8 дюймдік статикалық түсіру сызығы қажет, ал жобалық талаптар туралы 

толық ақпарат 12.1-кестеде келтірілген.  

 
12.1-сурет Жобалау әдістемесінің блок-схемасы. 
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12.1-кесте Есептеу талаптары. 

Иілгіш құбырдың ішкі диаметрі, (дюйм) 8 

Ішкі есептік қысым, (МПа) 18 

Су тереңдігі, (м) 240 

Сыртқы есептік қысым, (МПа) 2,5 

Есептік керілу, (кн) 950 

 

12.3.3 Жобалау әдісі 

12.3.3.1 Осьсимметриялық жүктемелерге арналған беріктік құрылым  

Барлық қабаттардың осьсимметриялық жүктемелерге, соның ішінде ішкі қысымға, 

керілуге және т.б. қосқан үлесін ескере отырып, Кебадзе виртуалды жұмыс принципіне 

негізделген [12] қолда бар тәсілдер шығарылады. Беріктік қабілетінің төмен болуына 

байланысты таспа қабаты цилиндрлік компонент ретінде қарастырылады. Толық 

аналитикалық әдіс 7-тарауда түсіндірілген. ASD әдісі қабылданғандықтан, тек серпімді 

әрекет үлгілері қарастырылады. 

12.3.3.2 Шаншылу кедергісін есептеу 

Құбырдың сыртқы қысымға кедергісін жобалық талаптардың бірі ретінде тексеру керек. 

Сілтемеге сәйкес [5] шаншылуды болжау үшін сыни қысымды келесідей есептеуге 

болады: 

 
мұндағы i қабат санын білдіреді. Бір қызығы, бұл әдіс шаншылған сопақтық үшін 

қолданылады, оның ішінде есептелген қабаттары бар зақымдалмаған құбыр және 

байланысты қабаттары бар зақымдалған құбыр бар. Жоғарыда айтылғандай, шын мәнінде, 

егер қысқыш сауыттың қабаты мен қысым тегеурінді қабықшасы арасындағы алшақтық 

өте аз болса, онда ол жаншылған кезде каркас жүрекше пішінде болады, бұл шектеулі 

шаншылуды білдіреді. 

 

12.3.4 Жобалау нәтижелері 

 

Инженерлік тәжірибеге және түрлі қабатты сызбаларды талдауға сәйкес бір қысқышты 

сауыт қабаты және екі созылған сауыт қабаты бар тегіс емес иілгіш құбырды пайдалану 

ұсынылады. Есептелген геометриялық параметрлер 12.2-кестеде келтірілген. Zeta тәріздес 

болат таспасы иілгіш құбырдың ішкі қысымды армирленген қабаты үшін ұсынылады. 

Айта кету керек, API 17J [1] сәйкес құрылымдық беріктік созылу кезінде 0,9 есе беріктік 

шегі немесе аққыштық шегі ретінде таңдалуы тиіс. 12.3-кестеде келтірілген материалдың 

параметрлері аққыштық шегімен сәйкестендірілген. 
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12.2-кесте Геометриялық параметрлер. 

 

 

Сипаттамасы 

Жалпы 

өлшемдері, 

(мм*мм) 

Саны 

n 

 

Ri, (мм) 

Ro, 

(мм) 

Альфа, 

(градус) 

Толтыру 

коэффициенті 

Каркас 65,3 ×12 1 101,6 108,1 88,15 0,57 

Қысқыш 

қабықша 

– – 108,1 113 – 1 

Zeta тәріздес 

қабат 

10.5 ×10 1 113 123 88,8 0,83 

Мата таспа 76,0 × 1,5 1 123 124,5 80,83 1 

1-созылу 

сауыты 

11,3 × 4,5 52 124,5 129 35,0 0,90 

Мата таспа 76,0 × 1,5 1 129 130,5 81,15 1 

2-созылу 

сауыты 

11,3 × 4,5 55 130,5 135 35,0 0,91 

Сыртқы 

қабықша 

– – 135 140 – 1 

 

12.3.5 Жүктемені талдау 

Металл қабатының кедергісі материалдың кернеуімен калибрленеді, ал полимер 

қабатының кедергісі материалдың деформациясымен бақыланады. Рұқсат етілген 

кернеулер мен деформациялар API 17J [1]-де келтірілген материал мен рұқсат етілген 

пайдалану коэффициенттеріне негізделген иілгіш құбырды жобалау кезінде түрлі 

жағдайларда, соның ішінде пайдалану шарттары, жұмыс істемейтін және өмір сүру 

жағдайлары кезінде енгізіледі. Пайдалану коэффициенттері туралы толық ақпаратты 12.4-

кестеден қараңыз. Pc – бұл сыртқы иілу қысымы, ал sy – бұл материалдың аққыштық шегі. 

Сонымен қатар қышқыл орындау үшін sc = sy. 

12.5-кестеде қолддану кезінде 8 дюймдік құбырға түсетін үш жүктеме жағдайы 

көрсетілген. Қауіпсіздік факторлары практикалық тәжірибе негізінде таңдалады. 

 

12.3-кесте Материал параметрлері. 

 

Сипаттамасы Материал Аққыштық шегі 

(МПа) 

Модуль (МПа) Пуассон 

коэффициенті 

Каркас AISI316L 310 2070000 0,3 

Қысқыш 

қабықша 

ПВДФ – 1250 0,45 

Zeta тәріздес 

қабат 

– 600 2070000 0,3 

Мата таспа PA11 – 310 0,45 

1-созылу 

сауыты 

– 900 2070000 0,3 
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Мата таспа PA11 – 310 0,45 

2-созылу 

сауыты 

– 900 2070000 0,3 

Сыртқы 

қабықша 

ПЭВП – 1040 0,45 

 

 

12.4-кесте 8 дюймдік иілгіш құбырды пайдалану коэффициенті. 

 

Рұқсат етілген кернеу (σа) Рұқсат етілген деформация 

Каркас Қысқыш 

сауыт 

Созылған сауыт Полимерлі қабат 

0.85 × Pc 0.85 ×σу  0.85 × σу 7.7% ПЭ және ПА арналған, 7.0% ПВДФ 

арналған 

 

12.5-кесте Есептеу жүктемелері. 

 

Есептеу 

жүктемесі 

Ішкі қысым, (МПа) Сыртқы қысым, (МПа) Керілу (кн) 

А 18 × 2 0 0 

В 0 0 950 × 2 

С  0 2,5 × 2 0 

 

12.6-кесте Түрлі қабаттар үшін кернеулер мен деформацияларды қолдану  

Есептеу 

жүктеме

сі 

Қабаттар Қысқы

ш сауыт 

Zeta 

тәріздес 

қабат 

Мата 

таспа 

1-созылу 

сауыты 

Мата 

таспа 

2-созылу 

сауыты 

Сыртқы 

қабықша 

А Мизес 

фонының 

кернеуі 

(балама 

деформац

ия) 

0,0045 505,24 

МПа 

0,0143 111,69 

МПа 

0,0011 86,90 

МПа 

0,0011 

σ/σа (ε/εа) 0,06 0,99 0,19 0,15 0,02 0,11 0,02 

В Мизес 

фонының 

кернеуі 

(балама 

деформац

ия) 

0,0020 142,59 

МПа 

0,0039 762,65 

МПа 

0,0019 550,49 

МПа 

0,0017 

σ/σа 

(ε/εа) 
0,03 0,28 0,05 0,99 0,03 0,72 0,02 

 

Металл қабаттарындағы Мизес кернеулері және полимер қабаттардағы балама 

деформациялар есептеу жүктемелері үшін жоғарыда аталған теориялық әдісті қолдану 

арқылы бөлек есептеледі. Содан кейін металл қабаттарындағы Мизес кернеулері және 
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түрлі жүктемелер кезінде полимер қабаттарындағы балама деформациялар тексерілу үшін 

рұқсат етілген айнымалылармен салыстырылады. 12.6-кестеде талдау нәтижелері 

келтірілген, бұл құбыр құрылымдарының болжамды пайдалану жағдайларына сәйкес 

келетіндігін көрсетеді. σ/σа (ε/εа) қабаттарда беріктікті пайдалану пайызын көрсететін 

пайдалану коэффициенті ретінде қарастырыла алады. 

12.6-кестеден пайдалану коэффициенттерінің барлығы 1.0-ден төмен екенін көруге 

болады, бұл жобаланған құбыр талаптарына сәйкес және жобалық жағдайларда қауіпсіз 

жұмыс істей алады. Жаншылу қысымы (12.1) және (12.3) теңдеулерді қолдана отырып, 

7,37 МПа ретінде есептеледі. 

12.3.6 СЭ талдау 

Жалпы алғанда, құбырда негізгі компоненттерді пайдалану қолда бар жобалық 

нәтижелерді көрсетеді. Әрі қарай нәтижелерді басқа жолмен тексеру үшін соңғы 

элементтер әдісі қолданылады  

СЭ моделінің геометриялық және материалдық параметрлерін сәйкесінше 12.2 

және 12.3-кестелерден табуға болады. Бір қызығы, модельде нақты Zeta тәріздес қысқыш 

армирлеуші қабат қабылданады, ал таспа қабаттары цилиндрлік компоненттер ретінде 

қарастырылады. Сонымен қатар каркас ішкі қысым мен кернеуді талдау үшін 

қолданылатын толық модельде ескерілмейді (12.2-суретте көрсетілген). 12.2-суретте  әр 

қабаттың дұрыс кесілуіне негізделген 7 қабатты модельдің егжей-тегжейлі геометриясы 

көрсетілген. 

Шекаралық жағдайларды тиімді қолдану үшін екі шеткі бөліктің ортасында екі 

тірек нүктесі (ТН) жасалады. Көлденең қиманың барлық соңғы түйіндері тиісті тірек 

нүктелерімен кинематикалық байланысқа енеді. Оң жақ тірек нүктесі бекітілген, ал сол 

жақ тірек нүктесі тек бұралумен шектелген (UR3 = 0), бірақ қажет болған жағдайда керілу 

қолданылады. Қысқыш қабықшаның ішкі айналмалы бетіне ішкі қысым қолданылады, 

өйткені каркас тығыздалмаған және сұйықтық/газ каркасының қабатына ене алады. 

 
12.2-сурет 7 қабатты СЭ моделінің егжей-тегжейлі торы. 
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12.3-сурет Иілгіш құбырдың үзілу режимі. 

 

Модель қабырға қалыңдығы мен кернеу таралуының өзгеруін көрсететін қатты 

элементтермен (цилиндрлік компоненттер үшін C3D8I және бұрандалы компоненттер 

үшін C3D8R) модельденді. ABAQUS бағдарламалық жасақтамасы контактілердегі 

ықтимал әрекетті модельдеу және сызықтық емес талдау үшін таңдалады және модельдегі 

барлық мүмкін жұптарды "Барлығы өзімен бірге" алгоритмін қолдана отырып автоматты 

түрде анықтайды. Квазистатикалық талдау конвергенцияның күрделілігіне қатысты 

қабылданады. 

Үзілу қысымы дегеніміз қысқыш сауытының қабаты оның аққыштық шегіне 

жететін қысым ретінде анықталады, ал созылу сауыт қабаттары олардың аққыштық 

шегіне жететін кернеу ретінде белгіленеді. 12.3 және 12.4-суретте  құбыр тек ішкі 

қысымға және тиісінше тек кернеуге ұшыраған кезде бұзылу уақытын көрсетеді. 

СЭМ нәтижелері 12.7-кестеде келтірілген. Тиісті сенімділік коэффициенттері СЭМ 

нәтижелерін есептік мәнге бөлу арқылы алынады. 

Үзілу/есептік қысым мен созылу/есептік кернеу бұзылу кезіндегі арақатынас 2,0-

ден асуы шамадан тыс беріктікті көрсететінін айта кету керек.  

 

12.4 Қорытынды 

 

Бұл тарауда жобалау процедурасы және осьсимметриялық жүктемелер кезіндегі әдеттегі 

байланбаған иілгіш құбырдың қарапайым оқу мысалы көрсетілген. Құрылым талаптарына 

сүйене отырып, алғашқыда жүктеме жағдайларын ескере отырып, 8 дюймдік иілгіш 

құбырдың көлденең қимасы конфигурациясы ұсынылды. Содан кейін жүктеменің 

ықтимал шарттары ұсынылды және берілген жүктеме жағдайында құбырдың 

механикалық әрекетін есептеу үшін аналитикалық әдіс қолданылды. Содан кейін әр қабат 

үшін ең қауіпті жүктеме жағдайларын тексеру үшін әр қабаттың мүмкін 

кернеулері/деформациялары жиналды. Әр қабаттың пайдалану коэффициенттері алынды, 

олар 1,0-ден аздау болуы тиіс. Әйтеуір, жобаланған иілгіш құбырдың дәлдігін тексеру 

үшін СЭ моделі жасалды. Қысқыш сауыттың нақты профильдері түрлі жүктемелердегі 

пікірлерді модельдеу үшін СЭ модельдеріне енгізілді. 
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12.4-сурет Иілгіш құбырдың үзілу режимі. 

 

12.7-кесте СЭТ болжамдау нәтижелері. 

 

Бұзылу түрі Мәні  Сенімділік коэффициенті  

Үзілу қысымы 46 МПа 2,56 

Созылу кезіндегі бұзылу 3260 кН 3,43 

 

Пайдаланылған әдебиеттер  

 

1. API, Байланбаған иілгіш құбырға арналған ерекшелік, API 17J ерекшелігі, 4-басылым, 

Америка мұнай институты, 2014. 

2. API, Иілгіш құбырлар үшін ұсынылатын тәжірибе, API RP 17B, бесінші басылым, 

Америка мұнай институты, 2014. 

3. Дж.Ферет и К.Борназель. Байланбаған иілгіш құбырлардың құрылымдық 

қабаттарындағы кернеулер мен сырғуды есептеу.  Теңіз механикасы және Арктикалық 

инженерия журналы 109.3, 263– 269, 1987.  

4. Дж.Виц, Иілгіш субөлгіш ұстындарды құрылымдық талдаудан алынған оқу мысалы. 

Теңіз құрылыстары, 9. 
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13 
Байланбаған иілгіш құбырдың қажулық 

сипаттамаларын талдау 
 

13.1 Кіріспе 

Байланбаған з иілгіш субөлгіш бағаналарды пайдалану және қолдану ауқымы ширек 

ғасырдан астам уақыт бұрын құрылғаннан бері едәуір кеңейді. Ішкі диаметр, ішкі қысым 

және номиналды тереңдік сияқты дәстүрлі дизайн кедергілері біртіндеп ішкі диаметрі 19 

дюймге дейін, жобалық қысымы 15000 фунт стерлингке дейін және су тереңдігі 2000 м-ге 

дейін құбырларға арналған иілгіш субөлгіш бағандар жасалды [1]. 

Неғұрлым күрделі жағдайларда иілгіш құбырларды қолданудың жоғарылауымен 

олардың дизайнының барлық аспектілері көбірек бақылауға ұшырайды. Ерекше назар 

аударылған дизайн салаларының бірі - субөлгіш бағандардың қажулық сипаттамаларын 

талдау. Болат бағандармен салыстырғанда, иілгіш құбырлар, әдетте, композиттік 

құрылымына байланысты әлдеқайда жақсы қажулық сипаттамаларына ие. Иілгіш 

құбырдың барлық металл қабаттарының ішінде созылу құрышы әсіресе қажуға бейім [2-

9]. 

Бағандардың қажу сипаттамаларын дәстүрлі талдау кезінде болат құбырларға 

негізделген баған жүйелерінің ғаламдық қажуын талдауда толқын ортасын сипаттаудың 

стандартты әдісі болып табылатын тұрақты емес тұрақты емес теңіз стохастикалық 

талдауының орнына толқын ортасының сипаттамаларын тұрақты толқындық 

детерминистік ғаламдық талдау қолданылады. 

"Real Life Joint Industry Project" (JIP) жобасы 2003 жылдың қараша айында иілгіш 

бағандардың қажу сипаттамаларын талдау кезінде қолдану үшін ең жақсы тәжірибе мен 

ұсынылатын тәсілдерді анықтайтын нұсқаулықтар жиынтығын әзірлеу мақсатында 

басталған болатын. JIP-тің басты мақсаттарының бірі-толқындық ортаны сипаттау үшін 

танымал және консервативті әдіснаманы әзірлеу. Бұл үшін детерминистік толқындық 

талдауды және күрделі стохастикалық тәсілдерді бағалау өте маңызды. Бұл тарауда қажу 

сипаттамаларын талдаудың заманауи жаһандық әдістемелеріндегі консерватизм деңгейі 

бағаланады. Мұның себептері қолданыстағы әдіснамалардың консерватизмін қамтамасыз 

ету және иілгіш бағандардың қажу сипаттамаларына нақты талдау жасауға болатын кез-

келген әдісті анықтау болды, бірақ әлі де консервативті түрде. 

13.2 Теориялық көзқарас 

13.2.1 Жорамалдар 

Осы тарауда ұсынылған тәсіл келесі қадамдарда жинақталған [10]: 

 

1. Ғаламдық талдау үшін қоршаған ортаға жүктеме жағдайлары орналасқан жердің 

шашырау диаграммасынан таңдалады. 
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2. Уақыт аймағында иілгіш құбырға жаһандық талдау жасалды. Иілгіш құбыр 

бойымен таңдалған жерлерде кернеулер мен моменттердің уақыт қатарлары 

жасалады және сақталады. 

3. Құбырға салынатын жүктемелерді оның қабаттарындағы кернеулерге 

түрлендіретін коэффициенттер тобы жаһандық талдаулармен (немесе оларға дейін) 

параллель шығарылады. 

4. Кернеудің уақыттық қатарлары 2-қадамда бағаланған жүктемелерден және 3-

қадамда бағаланған коэффициенттерден автоматты түрде жасалады. 

5. Құбырдың әр бөлігінің әр нүктесі үшін жаңбыр ағынының кернеу циклі есептеледі; 

шаршау зақымдары есептеледі. Ақыр соңында, қажудың  беріктігі бағаланады. 

 

13.2.2 Қоршаған орта жағдайлары 

Теңіз құрылыстарын талдауға және жобалауға ең көп әсер ететін экологиялық 

жүктемелер, мысалы, субөлгіш бағандар және жүзу қондырғыларымен байланысқан айлақ 

желілері - толқындар, жел және ток. 

 13.1-суретте көрсетілген толқындардың шашырау диаграммасы, субөлгіш 

бағанның қажу сипаттамаларына талдау жүргізу үшін қолданылады. Мұны толқынның 

биіктігі мен кезеңі белгілі бір аймақта есептелген жағдайда жасауға болады. Бұл белгілі 

болғаннан кейін, теңіздің осы күйін қолдану қажуыдың нақты зақымдануына жеткілікті 

жақсы баға бере алады. Алайда, бұл шашырау диаграммалары көптеген толқындар мен 

тиісті кезеңдерден тұрады және теңіздің әр күйін модельдеуге көп уақыт кетеді. 

Толқындардың шашырау диаграммалары ұзақ мерзімді қажудың зақымдануын анықтауда 

пайдалы. 

Толқындардың шашырау диаграммасының идеясы теңіз күйін тиісті толқын 

биіктігі мен кезеңі бар бірнеше блоктарға бөлу болып табылады. Бір блоктың зақымдануы 

жалпы зақымданудың 5-10% - ынан аспауы тиіс. Бұл әдістің артықшылығы-қажудың 

зақымдануын есептеу үшін есептеу үшін аз уақыт қажет, ал нәтиже әлі де консервативті 

болмайды. Көптеген өзектерден тұратын заманауи компьютерлерде тиісті жүктеме 

жағдайларын модельдеу үшін қолданылатын уақыт қолайлы. 

 
 

13.1-сурет Толқындық шашырау бұғаттауының мысалы [1]. 

 

13.2.3 Күш пен иілу моменттерін жылжыту 

Иілгіш құбыр қабаттарындағы кернеулерді бағалау қарапайым емес және жаһандық 

талдау бағдарламаларында есептелген күштер мен моменттер осы кернеулерді есептей 

алатын бағдарламаларға берілуі керек. Иілгіш құбырлардың жергілікті талдаулары 9 және 
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11 тарауларда қол жетімді аналитикалық модельдердің біріне негізделген бағдарламалар 

арқылы жүзеге асырылады. 

 

13.2.4 Қажудың жобалау критерийлері 

13.2.4.1 S-N Қисықтары 

Қажу есептеулерінің көпшілігі S-N қисықтарына негізделген. Бұл қисықтар қажу 

беріктігіне жақсы жақындауға мүмкіндік беретіні көрсетілген. S-N-сәйкесінше кернеулер 

мен циклдерді (N) білдіретін аббревиатура. S-N қисықтары, әдетте, деформация серпімді 

диапазонда жақсы ұсталған кезде жоғары циклді қажулық үшін өте қолайлы. Төмен 

циклді қажу пластикалық диапазонда кернеу тудырады және деформацияға негізделген 

әдіспен жақсы сипатталады. 

Кернеу диапазоны мен цикл саны арасындағы байланысты келесідей білдіруге 

болады: 

 

 
онда: 

N-циклдар саны; 

S-кернеу диапазоны; 

А және м-бұл эксперименттермен анықталған және материалға байланысты 

факторлар. 

 

13.2.4.2 Майнер Заңы 

Қажуды есептеу үшін көптеген ұсыныстар бар, бірақ ең көп тарағаны-Майнер Заңы болып 

табылады. Заң қарапайымдылығына байланысты қолданылады және қажумен байланысты 

салыстырмалы түрде үлкен белгісіздікке байланысты басқа күрделі әдістермен 

салыстырылады. 

 Бұл заңда жүктемеге қатысты зақым тең 

 

 
  

онда: 

D-бұл зақым; 

N-берілген құрылымда төтеп бере алатын циклдердің жалпы саны   

      кернеу диапазонында. 

Содан кейін жалпы зақым барлық циклдердің қосындысы болады, ал зақым белгілі 

болғаннан кейін қажудың күтілетін мерзімін есептеуге болады. Белгілі бір уақыт 

кезеңіндегі зақым белгілі болғаннан кейін, жалпы қажу ресурсын оңай табуға болады. 

 
13.3 Оқу мысалы 

 

13.3.1 Кіріспе 
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Оқу мысалы ретінде Оңтүстік Қытай теңізінде орналасқан судың максималды тереңдігі 

100 м Газ кен орны қарастырылады [11]. Желдің орташа жылдық жылдамдығы 10 минут 

ішінде 6,8 м/с құрайды, Hs толқынының жылдық орташа биіктігі 1,77 М, Tp  -8,5 s шыңы 

сәйкес келеді, ал жер үсті ағымының жылдық орташа жылдамдығы 0,8 м / с құрайды. Газ 

кен орнының теңіз ортасының статистикасына сүйене отырып, әр түрлі толқын биіктігі 

мен сипаттамалық кезеңі бар бес теңіз жағдайы қарастырылады, ал әр нақты толқын күйі 

үшін JONSWAP тиісті спектрі 13.2- суретте көрсетілген. Толқындық спектрді іріктеу үшін 

бірдей энергия әдісі қолданылады, содан кейін сызықты суперпозиция арқылы кездейсоқ 

толқындық тізбекті құру үшін жүз сызықты толқындық компонент жасалады. 

 
13.2-сурет Бес теңіз жағдайына арналған JONSWAP спектрлері [11]. 

  

13.3-суретте 10800 c ғаламдық уақыттағы толқынның максималды биіктігін қамтитын 

әрбір толқын күйі үшін кездейсоқ толқынның уақыт тарихы қисығының бір бөлігін 

көрсетеді. Құбыр жүйелерін динамикалық модельдеудің уақыт көзі толқындар тарихында 

8600 с-қа ауысады, ал модельдеудің көрсетілген ұзақтығы 500 с құрайды, сондықтан ол 

толқынның максималды биіктігі пайда болатын уақытты қамтуы мүмкін. 

Уақыт аймағының барлық жаһандық талдауларын ORCAFLEX бағдарламалық 

қамтамасыз ету 13.4-суретте көрсетілген тұрақты емес толқын мен 1200 с модельдеу 

ұзындығын ескере отырып жасады. 

13.3.2 Негізгі мысал 

13.5 және 13.6 20 суретте минуттық созылу жүктемесінің уақытша ізінің және (а) аспалы 

нүктесіндегі қисықтықтың мысалы көрсетілген . - Сур. 13.7 және 13.8 20 минуттық созылу 

жүктемесінің уақытша ізінің және (А) қату нүктесіндегі қисықтықтың мысалы 

көрсетілген. - Сур. 13.9 суспензия нүктесінде ішкі құрыштағы уақытша кернеулер 

сериясын ұсынады (а). - Сур. 13.10 аспа (А) нүктесінде сыртқы құрыштағы кернеулердің 

уақытша қатары көрсетілген. Осы екі нүктенің қажулық ұзақтығы 13.1-кестеде 

көрсетілген. 
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13.3-сурет Бес теңіз мемлекеті үшін толқындардың уақыт тарихының қисықтары [11]. 

 

13.4-сурет Субөлгіш бағанның конфигурациясы. 

 
13.5-сурет А нүктесіндегі шиеленістің уақыт тарихы. 
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13.6-сурет А нүктесіндегі қисықтықтың уақыт тарихы. 

 

13.7-сурет А нүктесіндегі керенудің уақыт тарихы. 

 
13.8-сурет А нүктесіндегі қисықтықтың уақыт тарихы. 

 
13.9-сурет  Ішкі құрыштың А нүктесіндегі кернеулердің уақыт тарихы. 
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13.10-сурет Сыртқы құрыштың А нүктесіндегі кернеулердің уақыт тарихы. 

  

 

13.1-кесте Күтілетін қажулық ұзақтығы. 

 

Местоположение Қажулық ұзақтығы (жыл) 

Ішкі құрыш Сыртқы құрыш 

А ілу нүктесі 1.1418 е + 10 1.0441e + 12 

Жоғарғы қосылым белгісі B 3.0449e + 7 1.7375e + 10 

 

13.4 Қорытынды 

 

13.1-кесте қосылыстың жоғарғы нүктесі суспензия нүктесінен гөрі маңызды екенін 

көрсетеді. Сондай-ақ, ішкі және сыртқы созылу құрыштарының сымдары бойымен қажу 

ұзақтығының өзгеруі, бұл ішкі созылу құрышының қажудың жоғары зақымдалғанын 

көрсетеді. 

Иілгіш құбырлардың қажулық ұзақтығын болжау-бұл конструкцияларды қатал 

пайдалану және/немесе экологиялық жағдайда пайдалану үшін шешілуі керек негізгі 

мәселе, немесе сонымен қатар конструкцияларды пайдалану кезінде кеңейтуге болады. 

Қатты болат құбырлар сияқты басқа теңіз құрылымдарымен салыстырғанда, иілгіш 

құбырлардың қажуғатөзімділігін есептеу екі қосымша қиындыққа ие: бұл құбырлардың 

иілу гистерезисін ғаламдық және жергілікті модельдеу және олардың армирлеуші 

қабаттарындағы кернеуді есептеу. Сондықтан, бұл құбырлардың қажулығын бағалау қиын 

міндет болып табылады, оны әдетте консервативті нәтижелерге әкелетін әртүрлі 

жеңілдететін гипотезаларды ұсынатын теориялық модельдер жеңеді. Бұл нәтижелер 

оларды бұрын мәлімделген жағдайларда қолдануды қиындатуы мүмкін, сондықтан аз 

консервативті тәсілдер қажет. 
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IIІ бөлім 

БОЛАТПЕН АРМИРЛЕНГЕН  ИІЛГІШ ҚҰБЫР 
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14 
Ішкі қысымда болатпен армирленген 

иілгіш құбырлар 
 

14.1 Кіріспе 

Кәдімгі болат құбырлармен салыстырғанда, композиттік құбырлар механикалық 

қасиеттері мен коррозияға төзімділігі арқасында мұнай-газ өнеркәсібінде жиі 

қолданылады. Әдетте композиттік құбыр үш қабаттан тұрады: сыртқы зақымданудан 

қорғауға арналған ТЖПЭ  сыртқы қабаты, ішкі қысымға төзімділікті қамтамасыз ететін 

армирленген қабат және тасымалданатын материалдардың коррозияға төзімділігін 

қамтамасыз ететін ағып кетуден қорғайтын ТЖПЭ  ішкі қабаты. Талшықты армирленген 

пластикалық құбырлар мен болат сыммен армирленген пластикалық құбырлар туралы 

көптеген зерттеулер жүргізілді. Алайда, болаттан армирленген  иілгіш құбырларға (SRFP) 

арналған бірнеше жарияланымдар бар, мүмкін бұл құбыр түрін өнеркәсіптік қолдану әлі 

де кең таралмаған. Srfp типтік құрылымы суретте көрсетілген.14.1.  

  Бұл тарауда төрт қабатты SRFP енгізіліп, оның механикалық қасиеттері 

зерттеледі. Талдаудың бір бөлігі "Ішкі қысыммен болат жолақпен армирленген 

термопластикалық құбырды талдауға" негізделген [1]. 

14.2 Қолдану 

Жалпы, SRFP қосымша қорғаныс шараларынсыз сөреде, құрлықта және тіпті өрескел 

жерлерде төселуі мүмкін. Кейбір жағдайларда болат армирленген қабаттар электр 

үздіксіздігін қамтамасыз етеді және бақылау сымдары ретінде әрекет етеді. 

 
 

14.1-сурет SRFP типтік құрылымы (OPR Inc.ұсынған).
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14.2-сурет Болатпен армирленген иілгіш құбырларды теңізде қолдану. 

 

14.2.1 қайраңда қолдану 

Мұндай құбырды қолданудың бір мысалы-Венесуэладағы Маракайбо көлінде 

жүргізілген "PDVSA" жобасы. 14.2-суретте көрсетілгендей судың тереңдігі 40 м-ден аз, 

ал құбырлардың техникалық сипаттамалары төменде келтірілген. 

14.2.2 Құрлықта қолдану 

Болатпен армирленген иілгіш құбырлар қосымша оқшаулауға байланысты құрлықта 

қолдануға өте ыңғайлы. Мысал ретінде тундра табылады, онда ашық желілерді тіректер 

сияқты минималды инфрақұрылыммен салуға болады және көптеген жағдайларда 

жолсыз төсеуге болады. 

  Шөл далада жұмыс істеу үшін ультрафиолет (ультрафиолет) сәулелеріне 

төзімді, жоғары қарқынды күн сәулесінің ұзақ әсерінен қорғайтын қосымша ақ сыртқы 

экран бар. 

14.1-кесте PDVSA жобасында қолданылатын құбырлардың техникалық сипаттамалары. 

Қолдану Диаметрі Құбырлар саны Жалпы ұзындығы 

(км) 

Табиғи газ 2 дюйм. 1500 688 

Шикі мұнай 4 дюйм. 750 1028 

Шикі мұнай 6 дюйм. 750 329 

 

14.2.3 Қалпына келтіру 

Болатпен армирленген иілгіш құбырлар қалпына келтіру үшін өте тартымды, өйткені 

олар қысымды ұстап тұру қабілетіне ие және осылайша олар тартылатын құбырлардың 

құрылымдық тұтастығына тәуелді емес. 
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14.3. Жобалау және өндіру 

 

14.3.1 жобалау стандарттары 

 

SRFP жобалаудың жалпыға бірдей танылған стандарттарына американдық мұнай 

институты (API) және ISO 13628-4 әзірлеген APR RP 15s, API 17J, API 17K, API RP 17B 

[2] кіреді. API 17J-бұл болатпен армирленген иілгіш құбырларға арналған 

спецификация API 17K - иілгіш болат құбырларға арналған спецификация, ол соңғы 

фитингтерге қойылатын талаптардан және кейбір байланыстырушы құбырларға 

қойылатын талаптардан өзгеше. API RP 17B-иілгіш Болат құбырларды сынау және 

квалфикациялық үшін ұсынылатын тәжірибе. ISO 13628-2-бұл көптеген бөлімдер үшін 

бірдей нөмірлеуді қолдана отырып, API 17J-ге негізделген ISO құжаты. 

  API RP 15S болатпен армирленген иілгіш құбырларды жер үстінде қолдану 

үшін қолданылуы мүмкін және материалдардың қасиеттерін, номиналды қысымды, 

қауіпсіздік коэффициенттерін, пайдалану факторларын және минималды пайдалану 

талаптарын анықтау бойынша ұсыныстарды қамтиды. Сондай-ақ, ол өндіріс, сапаны 

бақылау сынақтары және орнатудың әдеттегі әдістері туралы ұсыныстарды қамтиды. 

 

14.3.2 Өндіріс 

14.3.2.1 кіріспе 

Шарғыдағы болатпен армирленген иілгіш құбыр-бұл соңғы жылдары халықаралық 

деңгейде жасалған композиттік құбырдың бір түрі; оның негізгі сипаттамалары 

коррозияға төзімділік/жоғары жұмыс қысымына төзімділік және иілгішлікті сақтау 

болып табылады, сонымен бірге оны бір шарғыдағы ондаған метрден километрге дейін 

созылатын шарғы (үздіксіз құбыр) түрінде жасауға болады. 

  14.3 суретте ішкі қабатты экструзиядан дайын өнімді орауға дейін болатпен 

армирленген иілгіш құбырды өндіруге арналған өндірістік желіні көрсетеді. Үздіксіз 

өндірістің бір сатылы процесі өнім сапасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Шикізатты экструзиялау технологиясы және Ораманың автоматты түрде басқарылатын 

кернеуі кернеудің әлсіздігін жояды. 

 

14.3-сурет Болатпен армирленген иілгіш құбырлар үшін өндірістік желі. 

  Суретте көрсетілгендей. 14.1, SRFP үш қабатты қамтиды: 

 Ішкі PE қабаты 

 Болат жолақтың армирленген қабаты 

 Сыртқы PE қабаты  
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14.3.2.2 ішкі және сыртқы қабаттар 

SRFP үшін ішкі және сыртқы қабаттар жоғары тығыздықты полиэтилен болып табылады 

(ТЖПЭ , негізінен PE100). ТЖПЭ -нің Белгілі бір түрі API 17J-ге сәйкес 

сертификатталған. PE-нің басқа сорттары ұқсас құрамы мен қасиеттеріне байланысты 

сертификатталған деп саналады. SRFP ішкі және сыртқы қабаты әдетте ультракүлгін 

сәулеленуді блоктау және оқиға жарығын сіңіру үшін күйе қолданады. Күндізгі уақытта 

құбырды жылыту оның деградацияға қарсы қабілетін арттырады. 

  Қосымша қорғаныс материалы-сары полиэтилен, құрамында бояғыштар, 

тұрақтандырғыштар мен антиоксиданттар бар. Бояғыштар құбырдың түсін анықтайды, ал 

тұрақтандырғыштар жылу мен ультракүлгін сәулеленудің әсерінен полимер тізбектерінің 

зақымдануын азайтады. Антиоксиданттар тізбектің бөлінуі нәтижесінде пайда болған 

радикалдарды ұстап, радикалдардың шашыраңқы оттегімен каталитикалық реакциясын 

шектейді, бұл тізбектің қосымша бөлінуіне әкеледі. 

14.3.2.3 Болат таспаның армирленген қабаттары 

Болат таспаның қабаттары сақина мен құбырдың осьтік беріктігін қамтамасыз етеді. 

Қабаттар төрт спиральмен оралған Болат жолақты күшейткіштерден тұрады. Көршілес 

армирленген қабаттар құбырдың осьтік бағытына қатысты қарама-қарсы қабат бағытына 

ие (±55°). Қабаттарға арналған материалдарды таңдағанда, құбыр сыртындағы кеңістіктегі 

беріктікті, тұтқырлықты және химиялық заттарға төзімділікті ескеру қажет. Созылу 

қабаттары бұрғылау сұйықтығына ұшырамайды; оның орнына олар сақина кеңістігінің 

едәуір жұмсақ ортасында болады. 

14.3.2.3 Шеткі арматура 

Суретте көрсетілгендей стандартты терминал қосқышы.14.4 (a) - Бұл ANSI көтерілген 

фланеці, ол көміртекті болаттан жасалған фланецті сақинадан және айналмалы фланец 

ретінде әрекет ететін тот баспайтын болаттан жасалған штепсельден тұрады. Штепсельдің 

ұшы зауыт жағдайында фитингке дәнекерленген. Бірдей терминалды фитингтер мен 

штепсельдер 300, 400, 600 және 900 класты фланецтермен қолдануға жарамды. 

Штепсельді фитингке дәнекерлеу сақинаны фитингке мықтап бекітеді. Әр түрлі ansi 

кластары әр түрлі мөлшердегі сақиналарды қажет ететіндіктен, фланец класын фитингті 

жинамас бұрын нақтылау қажет. ANSI фланецтері әдетте түйреуіштер мен жаңғақтармен 

байланысады және әдетте спиральмен оралған металл тығыздағышпен тығыздалады. 

Құбырда статикалық электр энергиясының шамадан тыс жиналуын болдырмас үшін, 

соңғы фитингті болат жолақтың армирленген қабаттарымен электрлік байланыстыру 

керек. 
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14.4-сурет Шеткі фитингтер. 

  

14.2-кесте Ернемегі бар соңғы фитингтердің салмағы 

ANSI класы 

 

2 дюйм. соңғы 

фитинг 

3 дюйм. соңғы 

фитинг 

3 дюйм. соңғы 

фитинг 

6 дюйм. соңғы 

фитинг 

[Кг] [Кг] [Кг] [Кг] 

300 Н / Ж 12 18 31 

  400 CL600 қолдану   CL600 қолдану CL600 қолдану CL600 қолдану 

600 6 12 22 43 

900 Н / Ж 17 27 56 

Орта сызық  12 16 33 

  Соңғы фитинг құбырдың соңын аяқтайды, құбыр құрылымының тұтастығын 

сақтайды, ішкі және сыртқы экструдталған қабаттарды тығыздайды және құбыр 

құрылымына кернеу мен қысым жүктемелерін жіберуге болатын бекітуді қамтамасыз 

етеді. Ол құбыр мен дәнекерлеуді дайындаумен фланец немесе штепсель сияқты қосқыш 

арасында өзара әрекеттеседі. Қосқыш басқа құбырлармен немесе өндірістік объектілермен 

түйіседі. 

  14.4 (b) суретте SRFP-де қолданылатын ортаңғы сызық фитингін көрсетілген. Бұл 

фитинг екі srfp ұзындығын аралық фланецсіз немесе дәнекерлеусіз біріктіру үшін 

қолданылады. API 17J дәстүрлі түрде теңіз байланысы жоқ иілгіш болат құбырлармен 

қолданылатын ауыр және күрделі құрама фитингтерді анықтайды. Олар бірнеше 

компоненттік болттармен бекітіліп, толтырғыш қосылыспен толтырылған және API 17K 

типті фитингке ие. 

  Әр түрлі ANSI кластарына арналған фитингтердің шамамен салмағы (орта 

сызықты фитингтерді қоса) 14.2-кестеде келтірілген. 

  Соңғы фитингті қалыптастыру мамандандырылған гидравликалық пресс немесе 

қысқыш қондырғы арқылы жүзеге асырылады. Қысу жабдықтарына басу, гидравликалық 

қуат блогы (GSU), басқару жүйесі және жабдықтар кіреді. 
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14.4 Аналитикалық шешім 

14.4.1 механикалық қасиеттері 

 

API 17 ұсынған тәжірибе мен стандарттар SRFP құбырының кейіпкерлерін көрсету үшін 

әлі жаңартылмаған, өйткені бұл иілгіш емес құбырдың салыстырмалы түрде жаңа 

нұсқасы. API 17B-ге сәйкес, байланыссыз және бекітілген Иілгіш құбырлардың бес түрі 

бар; SRFP-де I-дің байланыссыз тегіс ұңғылы бұйымдар тобы да, II-нің бір-бірімен 

байланыссыз өрескел бұйымдар тобы да бар. Бұл бөлім негізінен ішкі қысымдағы 

құбырдың механикалық қасиеттеріне арналған және кейбір ауытқулар байланысты 

салалардағы инженерлерге пайдалы болуы мүмкін. 

  SRFP үшін анықталған кейбір маңызды механикалық қасиеттерге мыналар кіреді: 

Иілу қаттылығы-эквивалентті қысқа мерзімді ЭИ немесе герметикалық емес құбыр 

құрылымының иілу қаттылығы 23°C, мұндағы Е-Юнг модулі, ал I - ауданның инерция 

моменті. Қисықтық радиусы осылайша анықталады: 

 
 

  Иілу кезіндегі қаттылықтың көп бөлігі SRFP үшін полимерлі қабаттардың 

әсерінен болады. ПЭ қасиеттері температура мен уақытқа байланысты болғандықтан, EI 

температураның төмендеуімен жоғарылайды және орналастыру уақытымен азаяды. 

Үзілу қысымы-басқа жүктемелерді қолданбай қоршаған орта температурасында құбырды 

жару үшін қажетті манометрлік қысым. Бұл номиналды сынақ жағдайында істен шығудың 

шекті мәні және құбыр осы жағдайларда сенімді жұмыс істей алмайды. 

Жаншу қысымы негізінен судың тереңдігімен сызықты болатын гидростатикалық 

қысымға байланысты. 

Орнату кезіндегі иілу радиусы, IBR-төменгі ішкі қысымды орнату кезінде құбырдың 

ішкі радиусымен өлшенетін минималды рұқсат етілген радиусы. Қауіпсіз орнатуды 

қамтамасыз ету үшін орнату кезінде иілу радиусы беру катушкасынан түсіргеннен кейін 

иілудің ең аз жұмыс радиусына тең болуы керек. 

Жұмыс иілу радиусы-құбырдың ішкі радиусына дейін өлшенетін құбырдағы қысым 

кезінде құбырдың ең аз рұқсат етілген иілу радиусы. 

Қысқа мерзімді жаншу қысымы-сыртқы гидростатикалық манометрлік қысым, 

құбырдың иілгіш құрылымы тесікке қолданылатын атмосфералық қысым кезінде 23 °C 

температурада бірден бүгілуі үшін қажет. 

  Сыртқы гидростатикалық жүктеме кезінде құбыр консервативті түрде екі 

концентрлік полиэтилен құбыры ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, Болат кейбір 

тегістеу қабілетін қамтамасыз етеді. Құбырдың ұсақтауға төтеп беру қабілеті бірқатар 

факторларға, негізінен құбырдың диаметрі мен қалыңдығына, сопақшаға және әсіресе pe 

серпімді модуліне байланысты. PE серпімділік модулі белгілі бір көмірсутектер болған 

кезде температураға, уақытқа және пластификация дәрежесіне байланысты өзгереді. Осы 

факторлар қарастырылғаннан кейін, бұзылу коэффициентін анықтау үшін қауіпсіздік 

коэффициенті қолданылады. Құбырдың қисықтығы сияқты басқа факторлар сыну 

қысымына айтарлықтай әсер етпейді деп күтілуде. 
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14.5-сурет Иілу кезіндегі құбыр қимасының түрі. 

 

Сақтау кезіндегі иілу радиусы, SBR құбырдың ішкі радиусына дейін өлшенген 

шарғыларда сақталған кезде құбырдың минималды рұқсат етілген радиусы. SBR 15LE 

API-де c қосымшасының C. 2.9 бөліміне сәйкес есептеледі, бұл полимердің максималды 

деформациясын 5,5% құрайды. 

Минималды иілу радиусы, ИМР-иілгіш болат құбырға момент қосымшасы оны 

қолданылатын жүктеме мен құбырдың қаттылығымен (EI) анықталған радиусқа дейін 

ауытқуға мәжбүр етеді. Құбырды иілу кезіндегі қаттылықтың көп бөлігі полимерлі 

қабаттарға байланысты. MRI құбырлары суретте көрсетілгендей ТЖПЭ  сыртқы 

қабатының MRI-ге байланысты. 14.5. 

ε деформациясы келесідей анықталады: 

 
мұндағы y-бейтарап қабатқа дейінгі қашықтық, ал R-иілу радиусы. 

  Максималды кернеу келесідей анықталады:

  

 
ТЖПЭ  сыртқы қабаты үшін, 

 
(14.3) теңдеуді (14.4) теңдеуге ауыстыру арқылы ТЖПЭ  сыртқы қабатын келесідей 

жазуға болады, 
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 мұндағы σmax- ТЖПЭ беріктігінің шегі. 

  Уақыт өте келе құбырдың иілу қаттылығы төмендейді, өйткені полимер 

қозғалады және босаңсытады. Тұрақты сәтте құбырдың иілісі уақыт өте келе біршама 

артады. MBR сақтау, орнату және пайдалану жағдайларында құбырдың минималды 

рұқсат етілген радиусын білдіреді. 

 

14.4.2 Жорамалдар 

 

SRFP құрылымы мен қасиеттері келесідей қабылданады: 

 

1. SRFP алты қабаттан тұрады: ТЖПЭ ішкі қабаты, төрт спиральды оралған болат 

жолақтың армирленген қабаты және ТЖПЭ сыртқы қабаты. Көршілес армирленген 

қабаттар 14.6- суретте көрсетілгендей құбырдың осьтік бағытына қатысты қарама-

қарсы қабат бағытына ие (±Φ).  

2. ТЖПЭ  болат жолағы мен материалдары біртекті, изотропты және үздіксіз, өндіріс 

кезінде бастапқы ақауларсыз. 

3. ТЖПЭ  Болат жолақтары мен қабаттары талдау кезінде серпімді болып саналады. 

 

14.4.3 Кернеуді талдау 

 

14.6-суретте көрсетілгендей құбырда цилиндрлік координаттар жүйесі орнатылған, мұнда 

r  радиалды бағытты білдіреді, θ - сақинаның бағыты, аz - -осьтік бағыт. Ішкі қысымға 

ұшыраған кезде сақинаның ығысуы μθ нөлге тең болады. Құбырдың аксиметриялық 

құрылымына байланысты кернеу мен деформация θ-ге тәуелді емес және ығысу өрісі [3], 

  

 

 

14.6-сурет SRFP схемалық иллюстрациясы (армирлеудің төрт қабаты). 

 

мұндағыur, uθ және uz сәйкесінше радиалды, сақиналы және осьтік ығысуларды білдіреді. 

  Құбырдың әр қабаты үшін массалық күштер болмайды деп болжанады; кернеу 

тепе-теңдік теңдеулерін қанағаттандыруы керек: 

 

 
 

Деформация мен ығысу қатынастарын келесідей сипаттауға болады: 
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  (14.1) теңдеуді (14.2 a)–(14.2 c) және теңдеуді (14.3 a)–(14.3 b) теңдеумен 

алмастыра отырып, тепе-теңдік теңдеулерін келесідей қайта жазуға болады: 

 

 
Деформация-орын ауыстыру теңдеуін келесідей жеңілдетуге болады 

 

 
Біртекті және осесиметриялық деп саналатын құбырдың белгілі бір ұзындығы үшін γσθ 

ұзындық бірлігіне және R радиусына сызықтық бұралу болып табылады. 

  Полярлық координаттардағы кернеу теңдеулері [4]: 

 

Онда φ ауа стрессінің функциясы болып табылады. 

14.4.3.1 Қабат қасиеттері 

Сыртқы және ішкі қабаттардың ТЖПЭ  материалдары изотропты және үздіксіз болып 

саналады. S-kk осьтік емес иілгішлік матрицасы келесі түрде берілген 
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Ал  C¯(ᵏ)  осьтік емес қаттылық матрицасын келесі түрде алуға болады 

 
  Мұндағы k = 1, 6 сәйкесінше ішкі және сыртқы ТЖПЭ болып табылады. Қабаттар 

мен радиустың көрсеткіші төменде суретте көрсетілген. 14.7. 

  Армирлеу қабаттар изотропты және монотонды. C(ᵏ) қабаттарының осі бойынша 

қаттылық матрицасы формуламен берілген:  

 

 
14.7-сурет  Құбыр қимасындағы қабаттар мен радиустардың индикациясы. 
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 Осьтік емес қаттылық матрицасын келесідей білдіруге болады: 

 

 

 
14.8-сурет  Құбыр қабаттарының қимасының түрі. 

 

мұндағы m = cosα, n = sinα, α-құбыр осінен болат жолақтың орамасының бұрышы, ал k = 

2, 3, 4, 5 армирленген болат жолақтың қабаттарын білдіреді. T және L 14.8- суретте 

көрсетілгендей болат жолақтар бойымен орамның бағытын және орамның тік бағытын 

білдіреді. 

14.4.3.2 ТЖПЭ  қабаттарының кернеулі-деформацияланған қатынастары 

Изотропты материалдар ретінде ТЖПЭ  қабаттарының кернеулі-деформацияланған 

қатынастары келесі түрде берілген  

 
 

  Теңдеуді (14.18), теңдеуді (14.3 a), теңдеуді (14.3 b), теңдеуді (14.4 a), теңдеуді 

(14.4 b) және теңдеуді (14.4 c) біріктіре отырып, ТЖПЭ қабаттарынан  µr, µz және  μθ  

өрнектерін [4-5] түрінде алады: 

 

 
 

онда, 
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Мұнда зерттелген ТЖПЭ  қабаттары изотропты болып саналатындықтан, бар  

 бұл белгісіз константалар болып табылатын 

 әкеледі. 

 

14.4.3.3 Болат жолақ қабаттарының кернеулі-деформацияланған қатынастары 

 

Болат таспаның армирлеуші қабаттары үшін әр қабаттың кернеулері мен 

деформацияларының қатынасы келесідей анықталады 

 

  Теңдеуді (14.21), теңдеуді (14.3 a), теңдеуді (14.3 b), теңдеуді (14.4 a), теңдеуді 

(14.4 b) және теңдеуді (14.4 c) біріктіре отырып, ТЖПЭ қабаттарынан  µr, µz және μθ  

өрнектерін [6] түрінде алады: 

 
 

  Болат жолағының қабаттарында қолданылатын Материал көміртекті болат болып 

табылады және изотропты және монотонды болып саналады. Осы болжамдар негізінде 

келесі теңдеулер алынды,  

 
бұл теңдеудің оң жағында β(ᵏ) = 1, α1(ᵏ) = α2(ᵏ) = 0  нәтижесіне әкеледі. (14.22 в). 
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14.4.4 Шекаралық шарт 

Болат таспамен армирленген пластикалық құбыр-бұл іргелес қабаттар бір-бірінен еркін  

 

сырғитын шексіз құбырдың бір түрі. Алайда, құбыр ішкі қысыммен болған кезде, әр қабат 

тығыз қысылады, сондықтан қозғалыстар мен кернеулерді бөлімнің шекаралары бойымен 

үздіксіз деп санауға болады, бұл шекаралық шарттардың келесі теңдеулерін береді, 

14.4.4.1 кернеулердің шекаралық жағдайы 

  

 

14.4.4.2 Интерфейс күйі 

Конъюгация шарттары радиалды ығысу, сақинаның жылжуы, радиалды кернеу және 

Ығысу таралуы үздіксіз болуы керек екенін анықтайды. 

 
 

мұндағы k = 1, 2, ..., 5. 

 

14.4.4.3 Осьтік күш тепе-теңдігінің теңдеуі 

Жабық ұштары бар құбырдың белгілі бір ұзындығы үшін және дене күші болмаған кезде 

осьтік күштің тепе-теңдік теңдеуі келесі түрде көрсетілуі мүмкін [7-8], 

 
14.4.4.4 Бұралу балансының теңдеуі

 

  Құбырдың n қабатты композиттік құрылымы үшін 2n + 2 белгісіз тұрақты, Dᵏ, Eᵏ, 

ε0 және γ0бар, оларды анықтау керек. Теңдеу (14.24 а), теңдеу (14.25 жылы), теңдеу (14.25 

с), теңдеу (14.26), теңдеу (14.27) 2n+ 2 теңдеулер бере алады және бір мезгілде 

теңдеулерді шеше алады, белгісіз тұрақтыларды анықтауға болады. 
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14.5 Эталдау 

ABAQUS ішкі қысыммен SRFP механикалық әрекетін модельдеу үшін қолданылады. Сур. 

14.9 ТЖПЭ  ішкі және сыртқы қабаттары қатты тұтас ретінде және c3d8r типті 

алтыбұрышты элементтермен ілінетін SRFP моделін көрсетеді, ал болат жолақтың  

 

қабаттары s4r типіндегі төртбұрышты элементтермен тізбектелген негізгі корпустың 

қабық элементі ретінде жасалады. Жолақтың екі ұшы S3 типті үшбұрышты 

элементтермен бекітілген. 

  Байланыстырылмаған композиттік пластикалық құбырда ішкі қысым кезінде 

қабаттардың бір-бірінен өтіп кетуіне жол бермеу үшін ешқандай шаралар қабылданған 

жоқ. Қабаттар арасындағы өзара әрекеттесу "бетке бет"ретінде белгіленеді. Тангенциалды 

мінез-құлық 0,25 үйкеліс коэффициентімен анықталады, ал қалыпты мінез-құлық енудің 

алдын алу үшін "қатты байланыс" ретінде белгіленеді. Құбырға әсер ететін ішкі қысым 

ішкі қабаттың ішкі қабырғасындағы сыртқы "беттік күш" ретінде анықталады. 

14.6 Нәтижелер және талқылау 

Ішкі қысымның әсерінен қабаттардың кернеуін болжау үшін аналитикалық шешім мен ke 

талдауы қолданылады. Модель екі қабатты арматурадан тұрады және әр қабат төрт болат 

жолақтан тұрады. Нақты параметрлер төменде 14.3 және 14.4 кестелерде келтірілген. 

14.6.1 2 Қабаттағы кернеуді талдау 

Аналитикалық шешіммен салыстыру үшін ke талдауы да енгізілді. Жоғарыда 

айтылғандай, жабық ұштары бар құбыр тек ішкі қысымға ұшырайды және алты DOF-та 

еркін деформацияланады. Чжэн жүргізген зерттеулерге сәйкес [7, 9] ішкі армирленген 

қабатындағы кернеудің мәні сыртқы қабатқа қарағанда біршама үлкен. Құбыр төрт 

армирленген қабаттан тұратындықтан, 14.10- суретте көрсетілгендей, ішкі армирлеуші 

қабаттағы Мизес кернеуі болған кезде құбыр бұзылады деп болжанады, шегіне жетеді. 

Бұл қабаттағы бір кездейсоқ элемент ішкі қысымның жоғарылауымен кернеудің өзгеруін 

есептеу үшін таңдалады. 

 

14.9-сурет БҚ ABAQUS бойынша SRFP в үшін КЭ моделі 

 

14.3-кесте  Құбыр параметрлері. 

Параметрлері Мәні 

Ішкі радиусы (мм) 76 

PE ішкі қалыңдығы (мм) 5.4 

Болат жолақтың қалыңдығы 1.5 
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(мм) 

Сыртқы қалыңдығы PE (мм) 5.4 

Сыртқы радиусы (мм) 87.3 

Орау бұрышы (°) 54.7/+54.7 

 

 

 

 

14.4-кесте Материалдық тұрақтылар. 

Қасиеттері Болат ТЖПЭ  

E (МПа) 210000 1002 

v 0.26 0.45 

G (МПа) 83333.33 345.52 

 

 

14.10-сурет Салыстыру үшін 2-қабаттағы таңдалған элементтің орналасуы. 

 

  Сақинаның кернеуін өлшеу нәтижелері суретте көрсетілген. 14.11. Құбыр сыну 

қысымына жеткенге дейін Аналитикалық шешім мен КЭ талдауы арасындағы жақсы 

келісім байқалады. Ішкі қысым 0,025 МПа қадамымен ұлғайтуға белгіленген. Сақинаның 

кернеуінің өзгеруін екі фазаға бөлуге болатындығын көруге болады. Бірінші кезеңде 

сақинаның кернеуі ішкі қысым 0,9 МПа-ға жеткенге дейін шамамен 25 МПа-ға дейін 

тұрақты өсуді сезінеді. Осыдан кейін сақинаның кернеуі шамамен 280 МПа - ға дейін 

артады, ал ішкі қысым 10,6 МПа-құбырдың созылу беріктігіне дейін артады.

 

 

14.11-сурет  2 қабаттағы сақина кернеуінің өзгеруі. 
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14.12-сурет 2 қабаттағы осьтік кернеудің өзгеруі. 

 

  Дәл осындай үрдіс суретте көрсетілгендей осьтік кернеу жағдайында да 

байқалады. 14.12. Ішкі қысым 1,4 МПа-ға жеткенде осьтік кернеу 13,5 МПа-ға дейін 

артады, содан кейін түзу сызықта шамамен 130 МПа-ға дейін тез артады. 14.11 және 14.12 

суреттерінен сақинаның кернеуі мен осьтік кернеудің арақатынасы 2:1 болады, бұл жұқа 

қабығы бар цилиндр теориясына сәйкес келеді. 

  Алайда, теориялық модель мен ke моделіндегі радиалды кернеулер өте жақсы 

сәйкес келмейді. Бірі-күріш. 14.13 КЭ талдауынан алынған осьтік кернеулердің мәні өте 

тұрақсыз және олардың бұйрықтарының диапазоны айтарлықтай өзгеретінін көруге 

болады; бұл мәндер суретте көрсетілген белгіленген элементтің жанындағы үш торлы 

элементтен алынады. 14.10. Сонымен қатар, аналитикалық шешімнен алынған 

нәтижелерді салыстыру кезінде қателер бар. Бұл ауытқу ішінара ішкі болат жолақ пен 

сыртқы болат жолақ арасындағы тұрақты емес байланыс жағдайларына байланысты 

болуы мүмкін. Беттің кейбір бөліктері жақсы байланысады, ал кейбір басқа бөліктері 

интерференциялық байланыста болады. Бұл көзқарас суреттегі ТЖПЭ  сыртқы 

қабатындағы үш кездейсоқ элементтердің радиалды кернеулерінің мәндерімен расталуы 

мүмкін.14.14, мұнда ТЖПЭ  радиалды бағытта еркін деформацияланады және қабаттар 

арасындағы байланыс жағдайларын ескермеуге болады. Екінші жағынан, үлкен ені бар 

болат таспа бұл жағдайда ішкі әсерге ұшыраған кезде деформациялануы мүмкін 

қысым, ол тудырады келіспеген ығысуы в тарамдалған бағытта бұрынғыдан да 

күрделендіре түседі тұрақсыз шарттары контакт қабаттары арасындағы. 

 

 

14.13-сурет  Радиалды кернеулер соңғы элементтерді талдау әдісі мен аналитикалық 

әдіс арасындағы ауытқу. 
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14.14-сурет Сыртқы қабаттағы үш кездейсоқ элементтердің кернеулерінің радиалды 

өзгерістері. 

 

14.6.2 Қабаттар арасындағы кернеуді талдау 

3-қабаттағы кернеу 2-қабаттағы кернеумен салыстыру үшін де талданады. Негізгі мақсат-

3-қабаттағы кернеу оның шегінен аспауын қамтамасыз ету. 14.15 және 14.16  суреттер екі 

қабат арасындағы кернеудің осьтік және сақиналық өзгерістері көрсетілген. 2-қабаттағы 

және 3-қабаттағы сақинаның осьтік кернеуі мен кернеуі бірдей өзгеру тенденциясына ие 

және олардың қисықтары бір-біріне сәйкес келеді. Армирленген қабаттың қалыңдығы 

құбырдың қалыңдығымен салыстырғанда жұқа болғандықтан, бүкіл қалыңдығы бойынша 

біркелкі кернеу қабылданады. 

  Сондай-ақ, Мизес бойынша кернеудің мінез-құлқына талдау жасалады. 14.17-

суреттен екі қабаттағы Мизес бойындағы кернеулер ішкі қысымның жоғарылауымен тегіс 

өсу мен тік өсуді сезінетінін көруге болады. Алайда, 2-қабаттағы Мизес кернеуі  бүкіл 

процесс барысында 3 қабатынан сәл артық. Жалпы, бұл үлес шамамен 10% құрайды. Бұл 

құбылысты Чжэн және Ли болат сыммен армирленген пластикалық құбырларда 

жүргізілген тәжірибелерінде болат сымның ішкі қабатындағы кернеу мөлшері болат 

сымның сыртқы қабатына қарағанда үлкен екенін растайды. 

 

14.15-сурет  2 және 3 қабаттар арасындағы осьтік кернеу. 
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14.16-сурет  2 және 3 қабаттар арасындағы сақина кернеуі. 

 

14.17-сурет 2-қабаттағы және 3-қабаттағы Мизес бойынша кернеулерді салыстыру. 

 

14.7 Қорытынды 

Бұл тарауда болат таспамен армирленген төрт қабатты пластикалық құбыр композиттік 

цилиндрлік ламинат ретінде қарастырылады және ішкі қысым оның серпімді 

қасиеттерін зерттейді. 1 және 4 қабаттағы ТЖПЭ  және 2 және 3 қабаттағы Болат 

таспалар изотропты және монотонды болып саналады. Құбыр төрт қабаттан 

тұратындықтан, ішкі қысым кезінде 2 қабаттағы кернеудің өзгеруі (болат таспа) 

зерттелді. Мизес үшін сұйықтық критерийі мұнда құбырдың зақымдануын болжау үшін 

енгізіледі және келесі тұжырымдарды күтуге болады. 

1. Кәдімгі талшықты армирленген термопластикалық құбырлардан (RTP) 

айырмашылығы, мұнда армирленген қабаттар бір-бірімен шектелген және қабаттар 

арасында сырғанау жоқ, болаттан армирленген иілгіш құбырлар өндіріс кезінде 

қабаттар қосылмаған шексіз құбырдың бір түрі болып табылады. Алайда, ішкі 

қысымға байланысты құбырдың қабаттарын көрші қабатқа мықтап басуға болады, 

ал үздіксіздік жағдайы қолданылады. 

2. 2-қабаттағы ABAQUS моделінен алынған сақиналық кернеу мен осьтік кернеу 

мәндері теориялық модельге жақсы сәйкес келеді, ал құбырды жұқа цилиндрлік 

құрылым ретінде қарастыруға болады, мұнда Ілмек кернеуі мен осьтік кернеу 

арасындағы қатынас 2:1 құрайды. 

3. КЕ моделінен алынған радиалды кернеулердің мәні әртүрлі элементтерді таңдау 

кезінде айтарлықтай өзгереді және нәтижелердің көпшілігі теориялық модельден 

алынған нәтижелерден ерекшеленеді. Бұл ABAQUS-тегі модельдің дәл еместігіне 



 

254 
 

байланысты болуы мүмкін, өйткені кейбір нүктелерде қабаттар арасындағы 

байланыс шарттары өте қолайлы емес. Бұл ke моделі нақтыланады және 

жаңартылады, ал радиалды кернеуді талдау кейінірек жасалады. 

 

 

4. Армирленген қабаттың жұқа қалыңдығына байланысты 2-ші және 3-ші қабаттағы 

сақиналық және осьтік кернеулердің мәні бірдей және ішкі қысымның 

жоғарылауымен бірдей өзгереді. Алайда, 2-қабаттағы Мизес кернеуінің мәні бүкіл 

процесс барысында 3-қабатқа қарағанда сәл үлкен. 
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15  
Сыртқы қысым арқылы болатпен  

армирленген иілгіш құбыр 

15.1 Кіріспе  

Композиттік құбырлар әртүрлі құрылымдық конфигурацияларына байланысты теңіз 

құрылысында кеңінен қолданылады. Жақсы  коррозияға төзімділігімен, жоғары қысымға 

төзімділігімен, жоғары тұтқырлығымен және т. б. ерекшеленетін армирленген 

термопластикалық құбыр (АТҚ) осыған мысал бола алады. Алайда, оның төмен массалық 

тығыздығы орнату немесе қызмет көрсету кезінде түбіндегі тұрақсыздыққа әкелуі мүмкін. 

Жақында болатпен армирленген иілгіш құбырлар (БАИҚ) мұнай немесе газды таяз суда 

тасымалдау кезінде төменгі жағындағы АТҚ тұрақтылығы мәселесін шешудің ең жақсы 

шешімі екені анықталды. БАИҚ армирленген байланбаған құбырдың жаңа типі  

болғандықтан, тек бірнеше зерттеулер жүргізілді. Сыртқы қысымның әсерінен теңіз 

құбыржолдарын қысу кезіндегі сипаттамалар шектік күй бойынша құрылымдық тұтастық 

өлшемдері үшін негізгі проблема болып табылады [1-2]. Осылайша, оларды қолдану 

кезінде БАИҚ қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін ұысу кезінде олардың 

жай-күйіне көп назар аудару керек. 

  Бұл тарауда сыртқы қысым кезіндегі БАИҚ-тың беріктік шегін зерттеу үшін 

эксперименттік және сандық тәсілдер қолданылады. БАИҚ-тың толық масштабты 

зертханалық сынақтары гипербарикалық камераның көмегімен жүргізілді, және, әрине, 

ABAQUS коммерциялық бағдарламалық жасақтамасының көмегімен құбырлы элемент 

моделі жасалды. Сонымен қатар, сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ үшін төменгі шекті 

бағалау үшін байланыстырылмаған иілгіш құбырлардың тұрақтылығын жоғалтудың 

критикалық қысымын жеңілдетілген бағалау аяқталды. Бастапқы ақаулардың, 

геометриялық конфигурациялардың және үйкеліс коэффициентінің БАИҚ-тың қысу 

қысымына әсерін көрсету үшін кең параметрлік талдау жүргізілді.  Осы тарауда 

келтірілген жұмыс Journal of Composite Structures журналына жарияланған "Сыртқы 

қысымға ұшыраған болат армирленген термопластикалық құбырдың тұрақтылығын 

жоғалтудың сыни қысымы" мақаласынан алынған [3]. 

15.2 Эксперименттік сынақтар  

15.2.1 Материалдың сипаттамалары 

ТЖПЭ және БАИҚ үшін қолданылатын болат таспалардың механикалық сипаттамалары 

әмбебап электронды сынақ машинасында бір осьтік созылу сынақтары арқылы 

бағаланады. Болат материал мен полиэтилен үшін алынған нәтижелер 15.1–15.2 

суреттерде көрсетілген. 
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15.2.2 Қысу бойынша эксперимент 

БАИҚ-тың толық масштабты зертханалық сынақтары қысу кезіндегі иілгіш құбырлардың  

сипаттамаларын зерттеу үшін тұрақты жылдамдықпен сыртқы қысымды арттыру арқылы 

жүргізіледі. Сынақ жабдықтарына үрлеу жүйесі, камера және компьютерде автоматты 

жазу жүйесі кіреді. Үрлеу жүйесінің айдау сорғысы қысымның тұрақты көтерілуін 

қамтамасыз ету үшін компьютермен басқарылады. Гипербарикалық камера және оның 

нақты бөліктері 15.3-суретте көрсетілген. Бұл суретте көрініп тұрғандай, камераның 

қақпағына екі шланг бекітілген; біреуі су бүрку және компьютермен кері байланыс беру 

үшін қолданылады, ал екіншісі үлгінің ішкі түтігінен су алу үшін қолданылады. Тестілеу 

процедуралары келесі үлгіде көрсетілген. 

 
15.1-сурет.  Созылу сынағынан кейін кернеудің болаттың деформациясынан тәуелділігі  

 

 
15.2-сурет. Созылу сынағы кезінде кернеудің полиэтилен деформациясынан тәуелділігі. 

  Сынақ алдында алдымен үлгінің ұзындығын өлшеу керек (15.4-сурет), оның мәні 

оның сыртқы диаметрінен кемінде 7,5 есе көп болуы керек (ASTMD2924). Сыналған 

құбырлардың өлшенген ұзындығы шамамен 1080 мм (сыртқы диаметрден 15 есе көп). 

Үлгілердің сопақтығын әртүрлі аралық жерлерде көлденең қиманың максималды және 

минималды диаметрлерін өлшеу арқылы алуға болады. Сопақтық былай есептеледі:  

 
(15.1) 

мұнда  Dmax және Dmin - сәйкесінше құбырдың максималды және минималды 

диаметрлері.  

  Өлшеу нәтижелері бойынша әрбір үлгі үшін бастапқы сопақтық 15.1-кестеде 

көрсетілген. 
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  15.4-суреттен үлгінің екі терминалды құрылғысы бар екенін көруге болады: біреуі 

жабық, ал екіншісінде су берілетін тесік бар. 

 

 
15.3-сурет. Құбырды қысуға арналған гипербарикалық камера. 

 

 

15.4-сурет.  Тестілеуге арналған үлгі. 

 

15.1-кесте  Сыналатын үлгілердің бастапқы сопақтығы. 

Маркалау 1-үлгі 2-үлгі 3-үлгі 

Сопақтық (%) 1,07 0,65 0,47 

 

15.5-сурет.  1-3 үлгілер үшін қысымның уақытқа тәуелділік графигі. 

  Жабық БАИҚ-ты камераға салмас бұрын, құбырдың ішкі түтігін толығымен 

сумен толтырып, құбыр сыртқы қысымның әсерінен тегістелген кезде құбыр ішіндегі 



 

258 
 

суды резервуарға бағыттау үшін шлангты тесікке бекіту керек. Үлгіні камераға 

орналастырғаннан кейін және камераны сумен толық толтырғаннан кейін камера 

герметикаланады және айдау жүйесіне қосылады. Қысым датчигі деректерді жинауға  

арналған компьютерге қосылған камераның ішіндегі қысымды бақылау үшін 

қолданылады. Сынақтар кезінде қысымның жоғарылау жылдамдығы тұрақты болуы тиіс. 

Экспериментте жүктеме жылдамдығы 0,025 МПа/сек болып таңдалды. БАИҚ-ты қысу  

қысымның уақытқа тәуелділік графигінде қысымның кенеттен төмендеуімен сипатталады. 

Қалған екі үлгінің процедуралары бірдей. 

15.2.3 Эксперимент нәтижелері 

Үш сынақ үлгісі үшін қысымның уақытқа тәуелділік қисықтары 15.5 суретте көрсетілген, 

бұл бір-біріне сәйкес келеді. Бастапқы фазадағы тербелістер сумен толтырылғаннан және 

герметизациядан кейін камерадағы еріксіз қалдық ауамен байланысты болуы мүмкін, 

бірақ олар нәтижеге айтарлықтай әсер еткен жоқ. Тұрақсыз күйден өткеннен кейін қысым 

жоғарыдан күрт құлағанға дейін үнемі көтеріліп отырды. Тіркелген максималды қысым 

қысу қысымы болып саналады. 3-үлгіні сынау кезінде судың шығуы оның айналасына 

оралған пластикалық жабысқақ таспамен жабылғанын атап өткен жөн, бұл судың ағып 

кетуіне жол бермеді. Осылайша, нәтижелердің бұл жиынтығын сенімді деректер ретінде 

қарастыруға болады. Сынау нәтижесінде алынған қысу қысымы 1-үлгі үшін  3,46 Мпа, 2-

үлгі үшін 1, 3,90 Мпа және 3-үлгі үшін  3,96 Мпа құрайды, олар төмен өзгергіштікті 

көрсетеді. Қысу қысымының орташа мәні 3,77 МПа құрайды, максималды және 

минималды нәтиже арасындағы айырмашылық шамамен 12,7% құрайды, ол 

эксперименттің қол жетімділігі мен қайталануы туралы куәландырады. БАИҚ-тың қысу 

кезіндегі әрекеті 15.6-суретте көрсетілген, бұл сыртқы қысымға ұшыраған кезде олардың 

тегістеуге механикалық реакциясын көрсетеді. 

15.3 Соңғы элементтерді талдау 

ABAQUS БАИҚ жаншылуын модельдеу үшін қолданылады. Үйкеліс коэффициенттері 

болат құрылымының стандартына сәйкес болат бетінің болатпен жанасуы үшін 0,35 және 

Бай командасы жүргізген алдыңғы эксперимент негізінде болат-полиэтилен қоспасы үшін 

0,22 тең болып таңдалады. 15.7-суретте көрсетілгендей, Z осінің бағытына қатысты 

симметриялы шекаралық шарттар құбырдың бір ұшында қолданылады. Кинематикалық 

байланыс екінші ұшына U3 еркіндік дәрежесінде орнатылады. Муфтаның бүйіріндегі 

көлденең қиманың ортасындағы бақылау нүктесі айналу және ығысу еркіндігінің қалған 5 

шекаралық шартымен (U1 = U2 = UR1 = UR2 = UR3 = 0) сәйкес келеді. Бұл басқару 

нүктесінің ығысуы мен бұрылуын болдырмауы мүмкін, бұл модельдің қозғалысы 

шындыққа сай келеді. Сонымен қатар қосымша шектеулер жоғарғы нүктеде (U1 = 0) және 

екі бұрышты көлденең қиманың екі жағында (U2 = 0) қолданылады, осылайша құбыр 

сопақша деформацияны тудырады, бұл есептеу процесі уақытында сандық ерекшелікті 

болдырмауға көмектеседі. Құбырдың сыртқы бетіне сыртқы қысым қолданылады. Мұнда 

Рикс әдісі (доға ұзындығы әдісі) сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ-тың жаншылу беріктік 

күші мен мен механикалық қасиеттерін анықтау үшін қолданылады. 
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15.6-сурет  Жаншылу кезіндегі БАИҚ сипаттамасы.  

 

15.7-сурет Жүктемелер мен шекаралық шарттар. 

  Гидростатикалық қысымға ұшыраған БАИҚ механикалық сипаттамаларын 

модельдеу арқылы үш үлгі үшін жаншылған қысым 15.2-кестеде келтірілген. Өлшеу және 

модельдеу нәтижелері арасындағы айырмашылықтар онша көп емес, ал болжамды 

нәтижелердің эксперимент нәтижелерінен сәл төмен екенін байқауға болады. Мынадай 

себептерге байланысты қате кетуі мүмкін: сынауда тығыздау кезінде құбырдың ұштарына 

қолданылатын қысым нәтижесінде пайда болатын осьтік қысу жүктемесі модельдеу 

кезінде ескерілмейді, бұл сынау кезінде жаншылу қысымын сәл арттыруы мүмкін. 

Сонымен қатар құбырдың сопақтығы тұрақты болады деп болжанады. Алайда іс жүзінде 

құбырдың сопақтығы біркелкі болатынына кепілдік берілмейді және құбырдың бастапқы 

ақаулары нәтижелерге де әсер етуі мүмкін. Осы жағдайларда да нәтижелердің екі 

жиынтығы арасындағы ұқсастық орнатылған соңғы-элемент моделінің дәлдігі мен 

сенімділігін дәлелдейді.  

  Мәселен, 2-үлгіні қарастырайық. Радиалды бағыттағы ығысудың контурлық 

диаграммасы 15.8-суретте көрсетілген, ал сопақтық пен құбырдың сыртқы қысымы 

арасындағы байланысты 15.9-суреттен көруге болады. Қисық сызықтан сыртқы 

қысымның аздығынан сыртқы құбырдың сопақтығы қысыммен сызықты түрде өсетінін 

көруге болады. Құбырдың деформациясын серпімді деформация ретінде қарастыруға 

болады. Қысым жоғарылаған сайын олардың қатынасы сызықты емес түрде өсе бастайды, 

ал қысым мәні белгілі бір мәннен асып кетсе, құбыр сыртқы қысымның аздап 

жоғарылауымен күрт деформацияланады. Құбырдың беріктік шегі сопақтығы 4,4% сәйкес 

3,57 МПа құрайды. Осыдан кейін сыртқы қысым бұдан былай көтерілмейді, тепе-теңдікті 

сақтау үшін өте аз мөлшерде төмендей бастайды. Сопақтану күрт өсе береді, құбыр 

тұрақсыз болып, тез бұзылады. 

15.2-кесте Әр үлгі үшін өлшеу және модельдеу нәтижелерін салыстыру. 
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Таңбалау Сынау, [МПa] СЭМ, [МПa] Айырмашылығы  

1-үлгі 3,456 3,251 5,9% 

2-үлгі 3,901 3,571 8,5% 

3-үлгі 3,959 3,760 5,0% 

 

 

 

15.8-сурет Радиалды бағытта ығысу контуры. 

  Армирлеуші қабаттарға келетін болсақ, Мизестің максималды кернеуі 15.10-

суретте көрсетілгендей, айналмалы кеңістіктің максималды және минималды диаметрінде 

пайда болуы мүмкін. Болат таспалардың бүйірлеріндегі максималды кернеулер алынып 

тасталады, ал түрлі армирлеуші қабаттар үшін Мизес кернеуі мен қолданылатын қысым 

арасындағы байланыс 15.11-суретте көрсетілген. Қабаттардың реттік нөмірлері құбырда 

ішінен сыртына қарай орналасады. Графиктен Мизес кернеуінің өзгеру тенденциясы 

арасында армирленген осы төрт қабаты үшін айқын айырмашылық жоқ екенін байқауға 

болады. Кернеудің өсуі салыстырмалы түрде баяу, ал P/Pcr 0,8-ден асқан кезде кернеулер 

өте тез өседі. Құбыр өзінің шектік күйіне жеткеннен кейін, болат таспаның әр қабаты үшін 

Мизестің максималды кернеуі болат материал үшін пропорционалды шектен әлдеқайда аз. 

Осылайша, тұрақсыздық мәселесін шешкен кезде болат таспаларды таза серпімді 

материал ретінде қарастырған жөн. 

  Модельдеу кезінде кейбір болжамдар жасалғанымен, ойғаға қонымды нәтижелер 

мен болжамды және өлшенген қысым арасындағы жақсы сәйкестік соңғы элемент 

моделінің дәлдігі мен сенімділігін растайды. 
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15.9-сурет 2-үлгіге арналған сопақшаның қысымға тәуелділік қисығы. 

 

 

15.10-сурет Болат таспа Мизес кернеуінің контуры. 

 

 

15.11-сурет Түрлі армирлеу қабаттары үшін Мизес кернеуі. 
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15.4 Жаншылу қысымын ықшамды бағалау  

Сілтемеге сәйкес [4] байланбаған иілгіш құбырлар үшін қысымда жұмыс істейтін сауыт 

қабаттары арасында бос орын болмаған кезде, байланбаған иілгіш құбырдың серпімді иілу 

қысымы каркас мен қысымда жұмыс істейтін сауыт қабаттарының қосындысын анықтау 

ұсынылады. Бұл тарауда БАИҚ пластикалық иілу қысымын бағалаудың жалпы идеясы 

сілтемеде [4] берілген идеямен бірдей, яғни: 

                              

 

(15.2)15.2) 

 

мұндағы i және j - болат арматура және полиэтилен құбырлары қабаттарының нөмірлері. 

Ni және Nj – олардың қабаттарының тиісінше максималды саны. 

  СЭМ-нің алдыңғы есептеу нәтижелерінен көргеніміздей, болат таспаларды 

серпімді деп қарастырған жөн. Осылайша, болат таспамен армирлеу қабаты үшін  

 

 

сілтемеде [4] келтірілген формула бойынша баламалы иілу қаттылығын алуға болады 

және оның тұрақтылықты жоғалту қысымына қосқан үлесін былайша алуға болады: 

                              

(15.3) 

мұндағы n - қабаттағы таспалар саны, Lp - қадам, Ei - болат материалдың серпімділік 

модулі. b және h - болат таспаның ені мен қалыңдығы. K - төсеу бұрышына және 

қимадағы инерция моментіне байланысты коэффициент, ал Ri – i қабатының орташа 

радиусы. 

  Ішкі және сыртқы полиэтилен құбырлары үшін Бай командасы ұсынған АТҚ 

бойлық иілуінің пластикалық қысымын есептеу үшін тангенциалды модуль әдісін 

қолданатын ықшамдалған тәсілдің жалғасы болып табылатын материалдың сызықтық 

емес дамуы ескеріледі [5]. Пластикалық түтіктерге арналған толық есептеулер төменде 

келтірілген. 

  Ішкі немесе сыртқы пластикалық түтік үшін радиалды бағытта болжанған ығысу 

алдымен түтіктің сыртқы бетіне біртіндеп үлкейтіле отырып қолданылады. Құбырдың 

деформациясын ескере отырып, оның радиалды деформациясын, қалыңдығын, жанасу 

модулін және қабаттың радиалды кернеуін, сондай-ақ құбырдың жаңартылған орташа 

радиусын алуға болады. Болжалды сыртқы қысым ретінде қарастырылатын кедергі 

кернеуі серпімділіктің жанасу модулі мен ағымдағы f-кезеңдегі радиус кернеуінің 

арақатынасынан алынуы мүмкін. Жанасу модулін және құбырдың геометриялық 

конфигурациясын келесі теңдеуге ауыстыру арқылы есептелген сыртқы қысымды 

былайша алуға болады: 

 

 

(15.4) 

мұндағы f жоғарғы индексі өсудің f-қадамын білдіреді, Ej,t j-қабатының жанасу модулін 

білдіреді, Ij - баламалы инерция моменті, ал Rj - құбырдың жаңартылған орташа радиусы. 

  Егер f-кезеңде алынған нәтижелердің осы екі жиынтығы (болжанған және 

есептелген қысым) бір-біріне тең болса, онда осы кезеңдегі есептелген сыртқы қысым 

түтіктің пластикалық жаншылған қысымы ретінде қарастырылады. 
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  Армирленген қабаттардың және құбырдың ішкі және сыртқы полиэтилен 

түтіктерінің қосындысын қосқанда, композиттік байланыссыз БАИҚ-тың жаншылу 

қысымын алуға болады. 

  Жоғарыда көрсетілген әдіс бойынша есептелген зерттелетін құбырдың жаншылу 

қысымы 3,23 МПа құрайды және оның СЭМ мен эксперименттік нәтижелерден 

айырмашылығы 15.3-кестеде келтірілген. 

Бұл әдістің есептелген нәтижесі СЭМ мен эксперименттің нәтижесінен азырақ; бұл 

байланыс беттері арасындағы үйкелістің ескерілмеуіне байланысты. Алайда ол құбырдың 

төменгі шекті мәні ретінде жаншылу беріктігін бағалауды көрсете алады. Жаншылу 

қысымына қандай да бір әсері бар бастапқы жетілмегендік және бекіту коэффициентінің 

әсері және т.б. бұл теорияда есепке алынбайды. Келесі бөлімде құбырдың сыртқы 

қысымға ұшыраған кезде бойлық иілуге тұрақтылығына әсер ететін факторларды зерттеу 

үшін кеңейтілген параметрлік зерттеу жүргізіледі. 

 

15.3-кесте Аналитикалық нәтижелер, сынау және СЭМ арасындағы айырмашылықтар. 

 

Айырмашылық  Сынау  СЭМ 

1-үлгі 6,5% 0,6% 

2-үлгі 17,1% 9,5% 

3-үлгі 18,3% 14,0% 

 

 

 

 

15.5 Параметрлік зерттеу 

БАИҚ-тың жаншылу қысымына көптеген факторлар әсер етеді, мысалы, бастапқы 

ақаулар, геометриялық конфигурациялар, құбыр материалының сипаттамалары және т.б. 

Бұл бөлімде сезімталдықтың кейбір талдаулары сандық модельдеу арқылы жасалады. 

Болат таспа Юнг модулі 206000 МПа-ға тең, ал модельдің геометриялық өлшемдері 

жасалған үлгінің өлшемдеріне сәйкес келеді. Егер басқаша көрсетілмесе, құбырға 

енгізілген бастапқы сопақтық 0,5%-ды құрайды. 

  Сыртқы түтік диаметрінің қалыңдығына байланысты жаншылу қысымына әсері 

15.12-суретте көрсетілген. Сыртқы түтіктің қалыңдығы 2 мм-ден 6 мм-ге дейін 2-

қадаммен ұлғайтылды, ал ішкі бөліктердің геометриялық конфигурациясы өзгеріссіз 

қалады. Сыртқы түтіктің D1/t1 тиісті қатынасын 34, 17,5 және 12 деп есептеуге болады. 

Мұнда D1 - сыртқы түтіктің орташа диаметрі, ал t1 - оның қалыңдығы. Арақатынасы 12-

ден 34-ке дейін жоғарылаған кезде, тиісті жаншылу қысымы 5,66-дан 3,16 МПа-ға дейін 

төмендейді де, 44,1%-ды құрайды. Бұл ретте беріктік шегі бойынша құбырдың тиісті 

сопақтығы 3,35% -дан 4,77% -ға дейін артады, бұл – 42,4%. Осылайша, сыртқы түтіктің 

D1/t1 қатынасының жаншылу қысымына әсер ететінін байқауға болады. Қатынас 

неғұрлым үлкен болса, беріктік шегі соғұрлым аз болады және деформация қабілеті 

соғұрлым жоғары болады. 

  Сондай-ақ ішкі түтіктің D2/t2 құбырдың иілуге төзімділігіне әсері зерттеледі. 

Осыған үқсас ішкі түтіктің қалыңдығы ішке қарай 4,6-дан 8 мм-ге дейін артады, ал 

сыртқы бөліктердің параметрлері өзгеріссіз қалады. D2/t2 сәйкес мәндері сәйкесінше 14,5, 

9,33 және 6,75 құрайды. 15.13-суретте көрсетілгендей, ішкі түтіктің қалыңдығы жаншылу 

қысымына әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар тұрақтылықты жоғалтқаннан кейін 
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жолға әсер етуі мүмкін. D2/t2 6,75 құраған кезде, сопақтық сыртқы қысымның 

жоғарылауымен алдымен сызықты түрде артады. Қысымның одан әрі жоғарылауы және 

пластикалық деформацияның басталуы кезінде құбыр сыртқы қысымы 8,12 МПа болатын 

шектік күйге жетеді. Ішкі полиэтилен құбырының қалыңдығы аз болған кезде, оның соңғы 

сатысында тиісті сопақтық шекті серпімді сатыға қарағанда әлдеқайда үлкен болады. 4 

мм-ге келетін болсақ, құбыр серпімділік шегіне жеткеннен кейін, ол пластикалық аққыш 

сатысына өтеді. Қысымның аздап біртіндеп жоғарылауымен де құбыр өзінің 1,30 МПа 

жаншылу қысымына жеткенше сопақтық күрт артады. 

 
15.12-сурет Сыртқы түтіктің диаметрі мен қалыңдығының түрлі арақатынасы үшін 

қысымның БАИҚ сопақтығына тәуелділік қисықтары. 

 
15.13-сурет Ішкі түтіктің D2/t2 түрлі арақатынасы үшін қысымның БАИҚ сопақтығына 

тәуелділік қисықтары. 
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15.14-сурет Болат таспа қабаттарының түрлі санымен БАИҚ сопақтығына қысымның 

тәуелділік қисықтары. 

 

D2/t2 6,73-тен 14,5-ке дейін жоғарылаған кезде жаншылу қысымы 84,0% төмендейді деп 

есептеуге болады, бұл ішкі түтіктің D2/t2 сыртқы қысымға ұшыраған кезде беріктікке 

көбірек әсер етеді деп болжауға мүмкіндік туғызады.  

  Армирлеуші қабаттардың саны 15.14-суретте көрсетілгендей, жаншылу 

қысымына да әсер етеді. 2-, 4 - және 6-қабатты армирленген құбырлар үшін жаншылу 

қысымы сәйкесінше 3,36, 3,76, 4,24 Мпа-ды құрайды. Сопақтыққа сәйкес арақатынасты 

армирлеуші қабаттар санының көбеюінің іс жүзінде жаншылу қысымына белгілі бір әсері 

болатынын және екі қабатты алты қабаттымен салыстырған кезде жақсару шамамен 20,8% 

болатындығын көрсететін графиктен де байқауға болады. Сонымен қатар армирлеуші 

қабаттар санының артуы құбырға өзінің шектік күйіне жеткенде деформация қабілетіне 

айтарлықтай әсер етпейді. Осылайша, болат таспалар қабаттарының саны есептелген 

беріктікке, өндіріс құнына, меншікті салмаққа, иілгіштікке және т.б. сәйкес жан-жақты 

қарастырылуы керек. 

  Контактілі беттер арасындағы үйкеліс коэффициентінің жаншылу қысымына 

әсерін анықтау үшін тағы екі жағдай модельденеді. Біреуінің барлық контактілі беттер 

үшін үйкеліс коэффициенті 0,5-ке тең, ал екіншісі толық ілінісу күйін таңдауға арналған. 

Соңғысы ол қалыпты сипаттамаларда «Контактіден кейін бөлуге рұқсатсыз» «Қатты 

байланыс» қатынасы көмегімен модельденеді, ал үйкеліс коэффициенті 1,0-ге тең [6].  

 

 

Алынған нәтижелерді салыстыру 15.15-суретте көрсетілген. Үйкеліс коэффициентінің 

жоғарылауы беріктік шегін жақсарта алатынын байқауға болады. Толығымен бекітілген 

құбырдың жаншылу қысымы 6,99 МПа-ны құрайды, бұл 0,22 және 0,35 коэффициенттері 

бар құбырдың беріктігінен екі есе көп. Алайда толық жабық құбыр үшін шектік күйдегі 

тиісті сопақтық 2,15%-ды құрайды, бұл үйкеліс коэффициенті аз құбырға қарағанда 

әлдеқайда төмен. Басқаша айтқанда, коэффициенттің жоғарылауы жаншылу қысымын 

жақсарта алады, бірақ сонымен қатар құбырдың деформациялануын әлсіретуі мүмкін. 

15.6 Қорытынды 

Бұл тарауда БАИҚ-тың жаншылу әрекеті эксперименттік және сандық модельдеу арқылы 

зерттелді. Соңғы элемент моделінің (СЭМ) дәлдігі мен сенімділігі эксперимент пен 

модельдеуден алынған нәтижелердің екі жиынтығының сәйкес келуімен расталады. 

Сонымен қатар БАИҚ тұрақтылығын жоғалту қысымының төменгі шекті мәнінің 

ықшамды бағалауы ұсынылған. Сондай-ақ БАИҚ-тың жаншылу қысымына әсер ететін 

механизмдерді зерттеу үшін СЭМ көмегімен кең параметрлік зерттеу жүргізілді және 

келесідей қорытынды жасауға болады. 

  Құбырдың геометриялық конфигурациясының жаншылу қысымына мәні зор. 

Сыртқы және ішкі түтік үшін диаметрдің қалыңдығына қатынасы неғұрлым көп болса, 

соғұрлым жаншылу қысымы соғұрлым аз болады. Сондай-ақ ол құбырдың деформация 

қабілетіне және иілгішлігіне әсер етуі мүмкін. 

Болат таспалар қабаттарының санын көбейту белгілі бір дәрежеде құбырдың жаншылу 

қысымын жақсарта алады. Алайда жаншылу қысымды арттыру мақсатында ғана 

армирлеуші қабаттарды қосу ұсынылмайды. 

Контактілі беттер арасындағы үйкеліс коэффициентінің жаншылу қысымына да белгілі 

бір ықпалы бар. Коэффициенттің жоғарылауы жаншылу қысымын жақсарта алады, 

сонымен қатар құбырдың деформациялануын әлсіретуі де мүмкін. 
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  Сыртқы қысымға ұшыраған болатпен армирленген иілгіш құбырлардың жаншылу 

сипаттамаларын зерттейтін жұмыс әлі де болса қарабайыр болғандықтан, СЭМ ұсынған 

және сенімді нәтижелер тек инженер-өндірушілер үшін анықтамалық материал ғана емес, 

сонымен қатар болашақ теориялық зерттеулерге арналған ұсыныстар бола алады. Жақын 

арада бастапқы ақаулар мен байланыс беттері арасындағы үйкелісті ескеретін жаншуға 

БАИҚ реакциясының математикалық моделі одан әрі зерттеледі. 
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16 
Таза созылу әсерінен болатпен 

армирленген иілгіш құбыр 
 

16.1 Кіріспе 

Теңіз жағдайында болатпен армирленген иілгіш құбыр (БАИҚ) орнату және пайдалану 

кезеңдерінде айтарлықтай созылу жүктемелерін сезінеді.  БАИҚ қауіпсіздігі мен 

сенімділігін қамтамасыз ету үшін созылуға ұшыраған БАИҚ механикалық реакцияларын 

мұқият зерттеу керек. 

  Бұл тарауда таза созылуға ұшыраған БАИҚ механикалық сипаттамалары 

эксперименттік және сандық әдістер арқылы зерттеледі. Әрине, геометриялық және 

физикалық бейсызықтығы, сонымен қатар қабаттар арасындағы сырғу мен үйкелістің 

өзара әрекеттесуін ескеретін соңғы-элемент моделі ABAQUS көмегімен жасалды. Осьтік 

созылу кезінде БАИҚ-ның толық масштабты зертханалық сынақтары жүргізілді және 

эксперимент нәтижесінде алынған осьтік жүктеме мен БАИҚ созылу арасындағы 

байланыс сандық модельдеу нәтижелерімен салыстырылды. Нәтижелердің екі жиынтығы 

арасындағы ұқсастық орнатылған соңғы-элемент моделінің дәлдігі мен сенімділігін 

көрсетеді. Зерттеулерден технолог-инженерлерге қызықты болуы мүмкін пайдалы 

тұжырымдар жасалды. Осы тарауда келтірілген жұмыс «Созылуға ұшыраған  металл 

таспаның иілгіш құбырының механикалық сипаттамалары» мақаласынан келтірілген [1]. 

 

16.2 Эксперименттік сынақтар 

 

16.2.1 Сынақ жүргізу процестері 

 

Таза созылуға ұшыраған БАИҚ механикалық реакциясын зерттеу үшін толық зертханалық 

зерттеулер жүргізілді. Осы тарауда пайдаланылған сынақ үлгілерін Ningbo-OR 

компаниясы шығарды, олардың геометриялық өлшемдері 15-тараумен бірдей. 

Сынақ үлгілерінің контуры 16.1 суретте көрсетілген. Үлгіде ұзындығы 340 мм болатын екі 

шеткі қосылыстар бар. Сынақ алдында үлгілердің тиімді ұзындығын (L) және нақты 

сыртқы диаметрін өлшеу керек. Төрт үлгінің өлшенген өлшемдерін 16.1 кестесінен табуға 

болады.  

  Эксперименттер жүргізу үшін қуаты 3000 кН электромагнетизмді серво 

басқаратын әмбебап сынақ машинасы қолданылады. Үлгілердің шеткі қосылыстары 

фланецті қосылыстардың көмегімен сынақ машинасына қосылады. Үлгі осі концентрлік 

және біркелкі жүктемені қамтамасыз ету үшін сынақ машинасының тұтқаларымен 

біріктірілген. Осьтік созылу жүктемесі ығысуды бақылау әдісі арқылы үлгіге 

қолданылады, ал жүктеме жылдамдығы шамамен 60 мм/мин деңгейінде орнатылады. 

Үлгінің ығысуы мен осьтік күші сынақ машинасымен автоматты түрде тіркелуі мүмкін. 

Болат таспадан және барлық құбырдан жасалған қабаттарды армирлейтін сыртқы 
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полиэтилен қабатының өзгерістері тіркеледі. Құбыр енді осьтік күшке төтеп бере 

алмайтын нүктеге жеткенде, сынақ аяқталады. Үлгілердің ағымдағы созылу сынағы 16.2 - 

суретте көрсетілген. Басқа үлгілер үшін әрекеттерді қайталау керек. 

 

16.2.2 Сынақ нәтижелері және талқылау 

Төрт үлгіге арналған  тиісті жүктеме қисықтары 16.3–16.6 суреттерінде көрсетілген. Бұл 

сынақ машинасында созылу күші, сондай-ақ созылу кезінде орын ауыстыру теріс болады. 

Осы төрт қисыққа сүйене отырып, жүктеме процедурасының бастапқы кезеңінде 

өлшенген осьтік жүктеме нөлге жуық болады. Бұл қолданылатын жүктеме салыстырмалы 

түрде аз болған кезде сынақ машинасының тұрақсыздығы мен өлшеу ажыратымдылығына 

байланысты. Созылу 10% - дан аз болған кезде қисықтардың тенденциялары 

салыстырмалы түрде жақсы сәйкеседі. Кеңейту белгілі бір мәннен асқаннан кейін A1 және 

A4 қисықтары ұқсас тенденцияға ие, ал A2 және A3 қисықтары басқа тенденцияға ие. 

Алайда, төрт қисықтың жалпы тенденциясы бар: жүктеменің созылуға тәуелділігі сатылы 

құрылымға ие. Бұл созылу процесінде құбыр созылып, тарыла бастайды, бірақ көлденең 

қиманың айқын төмендеуі байқалмайды. Үлгіні ұзақ созғаннан кейін сыртқы полиэтилен 

қабат жарыла бастайды және тіркелген жүктеменің күрт төмендеуі байқалады, оны 

қисықтарда байқауға болады. Содан кейін ішкі полиэтилен қабаты жарылып, ол жай 

естілетін дыбыспен және жазылған қисықтың күрт төмендеуімен көрінеді. Осы кезде үлгі 

созылу жүктемесіне төтеп беру қабілетін жоғалтқан болатын. Егер кішігірім тербелістер 

мен кейбір ерекше жағдайлар ескерілмесе, баспалдақтың екінші сатысы шамамен 270 мм 

ұзындықта пайда болады, бұл сонымен қатар ішкі полиэтилен қабат жарықтарының 

ұзындығы төрт үлгіде де бірдей болатындығын білдіреді. 

 
16.1-сурет. Сынақ үлгісінің схемасы. 

 

16.1-кесте.  Созылу сынақтарына арналған үлгінің нақты өлшемдері. 

Таңбалау Сыртқы диаметрі (мм) Тиімді ұзындығы (мм) 

A1 73,70 1088 

A2 73,32 1124 

A3 74,40 1106 

A4 74,00 1097 

Орташа 73,96 1104 
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16.2 – сурет Үлгінің созылу сынағы процесте.  

 
16.3-сурет. A1-ге арналған жүктемеге тәуелділік қисығы. 

 
16.4-сурет. A1-ге арналған жүктемеге тәуелділік қисығы. 
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16.5-сурет. A3-ге арналған жүктемеге тәуелділік қисығы.  

 
16.6-сурет. A4-ге арналған жүктемеге тәуелділік қисығы. 

Алайда, БАИҚ-ны пайдалану кезінде, сырты  полиэтилен қабаты қалай жарылады, құбыр 

пайдалануға мүлдем жарамсыз болады. API 17J сипаттамасы [2]  байланбаған иілгіш 

құбырлар үшін ішкі және сыртқы полиэтилен қабаттары үшін рұқсат етілген деформация 

7,7% - ға дейін шектелуі керек және полиэтилен қабатындағы деформация 7,7% - ға 

жеткеннен кейін құбыр жарамсыз деп саналады. Сондықтан, басынан бастап осы 

деформация нүктесіне дейінгі қисықтар практикалық инженерияда ең пайдалы болып 

табылады. Осы кезеңдегі эксперименттен жүктеменің кеңеюге тәуелділік қисықтары, 

сондай-ақ оның кейінгі дамуының кішкене бөлігі 16.7 суретте көрсетілгендей арнайы 

шығарылады. 

  16.7-суретте A2 және A3 қисықтарына сәйкес келетін A1 және A4 қисықтары 

көрсетлген. Бұл сынақ машинасының жүктеме жылдамдығы тұрақты болмауы мүмкін 

және белгілі бір қателіктер мен тербелістерге ие болуы мүмкін, ал полиэтилен 

қабаттарының механикалық қасиеттері сынақ машинасының жүктеме жылдамдығымен 

тығыз байланысты болуы мүмкін. Бұған полиэтилен материалдың тұрақсыздығы және 

үлгінің өзі де ықпал етуі мүмкін. Төрт қисықтың тенденциясы ұзартудың жоғарылауымен 

үлгінің қаттылығы төмендейтінін көрсетеді. Бұл одан әрі осы композиттік құбырлардағы 

болат таспаның армирленген қабаттары полиэтилен қабаттарымен салыстырғанда осьтік 

созылу жүктемесін қабылдауда аса маңызды рөл атқармайтынын көрсетеді. 
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16.7-сурет.  Төрт үлгі үшін кеңейтудің  жүктемеге тәуелділік қисықтарын салыстыру. 

 

 
16.8-сурет.  Спиральмен оралған болат таспаның армирлеуші қабаты. 

16.3 Соңғы элементтерді талдау 

Бұл бөлімде таза созылуға ұшыраған болат таспалы иілгіш құбырдың механикалық 

әрекетін зерттеуге арналған ABAQUS [3] соңғы-элементтік модель (СЭМ) қолданылады. 

Сандық модельдің геометриялық өлшемдері зауыттық өлшемдерге сәйкес келеді. 

Модельдің ұзындығы сыналатын үлгілерде 2% ұзындықтың максималды ауытқуы бар 

1100 мм-ге тең. 

16.3.1 Элементтер мен өзара әрекеттесулер 

Спиральмен оралған болат таспалар 16.8 суретте көрсетілгендей қалыптасады. Болат 

таспаны ыңғайлы және біркелкі ұстау үшін екі бөлік жасалады. Болат таспаның 

қалыңдығы оның ұзындығы мен енімен салыстырғанда тым аз болғандықтан, есептеу 

жүктемесін азайту үшін арматуралық қабаттар үшін S4R элементі таңдалады. C3D8R  бұл 

модельде ішкі және сыртқы полиэтилен қабаттар үшін қолданылады. 

  Беттер арасындағы байланыс әр қабаттың өзара әрекеттесуін модельдеу үшін 

қолданылады. Полиэтилен құбырдың беті көмекші бет ретінде анықталады, ал оның 

ұяшықтары негізгі бетке қарағанда әлдеқайда жұқа.  Қалыпты механикалық 

сипаттамалары «Байланыстан кейін бөлуге рұқсат етумен» бірге «Қатты байланыс» 

ретінде анықталады, ал нашарлау жанама әрекет үшін үйкеліс тұжырымдамасы ретінде 

қабылданады. Үйкеліс коэффициенттері  Машина жабдығы жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес 
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болат бетінің болатпен жанасуы үшін 0,15-ке [4], бай командасы жүргізген алдыңғы 

тәжірибелер негізінде болаттың полиэтиленмен байланысы үшін 0,22-ге тең. 

16.3.2 Жүктеме және шекаралық жағдайлар 

Сынақ кезінде құбырдың ұштары шеткі қосылыстармен жабылғандықтан, екі ұштың 

көлденең қималары өзгеріссіз қалады. Модельдеу сынақ жағдайына ұқсас болуы үшін 

құбырдың бір ұшы бекітіліп, екінші ұшы оның деформация мен қаттылыққа  төзімділігі 

орнату үшін барлық алты бағытта көлденең қиманың ортасында орналасқан rp2 басқару 

нүктесіне қосылған. Ауыстыру жүктемесі RP2 басқару нүктесінде Z осі бағытында 

қолданылады. Таза созылуға ұшыраған БАИҚ жүктемесі мен шекаралық шарттары 16.9-

суретте көрсетілген. 

16.3.3 Материалдың қасиеттері 

Соңғы элементтерді талдауға арналған болат пен полиэтиленнің кернеуі мен 

деформациясы арасындағы байланыс бір осьті созылу сынақтарының нәтижесінде 

алынды. Созылу сынағы кезінде полиэтилен материалын жүктеме жылдамдығы шамамен 

10 мм/мин деңгейінде бақыланады, бұл құбыр үлгілерін жүктеме жылдамдығына сәйкес  

келеді. Болат таспаларды сынау кезінде экстензометр пайдаланылады, ал осьтік 

деформация жылдамдығы 0,2 мм/мин тең белгіленеді. Полиэтиленнің де, болат таспаның 

да механикалық қасиеттері сәйкесінше 16.10–16.11 суреттерінде көрсетілген. 

 

 
 

16.9-сурет.  Таза созылуға ұшыраған БАИҚ жүктемесі мен шекаралық шарттары. 

 

 
16.10-сурет. Кернеудің полиэтилен деформациясына тәуелділігі. 
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16.11-сурет. Кернеудің болат таспаның деформациясына тәуелділігі. 

16.4 Салыстыру және талқылау 

Техникалық қосымшаларда инженерлердің көңілінен шыққаны - 7,7% - дан төмен 

полиэтилен қабаттарының деформациясы кезінде таза созылуға ұшыраған БАИҚ  

механикалық сипаттамалары. Деформация критикалық нүктеден асып кетсе, құбыр 

жарамсыз болады және оның қаттылығының көп бөлігін жоғалтты. Бұл бөлімде негізінен 

осы деформация нүктесіне жеткенге дейінгі  БАИҚ сипаттамалары зерттеледі. 

16.4.1 Сынақ нәтижелерін салыстыру және соңғы элементтерді талдау 

16.12-суретте сынақ нәтижелері мен соңғы элементтерді талдау арасындағы жүктемеге 

кеңейту тәуелділігінің қисықтарын салыстыру көрсетілген. Жалпы қисықтар бірдей 

тенденцияға ие. Алайда, сынақ нәтижелері бастапқы кезеңдегі СЭМ-ге қарағанда айқын 

жоғары. Бұл бастапқы жүктеме процесінің тұрақсыздығына байланысты. Кеңейту 

ұлғайған сайын осьтік жүктеме арасындағы айырмашылық азая бастайды. Жүктеме 

жеткілікті деңгейде  үлкен болған кезде, екі әдістің қисықтары бір-біріне жақсы сәйкес 

келеді, бұл қосымша ұсынылған соңғы-элемент моделінің дәлдігі мен сенімділігін 

білдіреді. 

 
16.12-сурет.  Соңғы элементтерді сынау және талдау нәтижесі бойынша кеңейтудің 

жүктемеге тәуелділік қисықтары. 

 



 

274 
 

 
 

6.13-сурет. Ішкі полиэтилен құбырының Мизес кернеуінің таралуы 

16.4.2 Полиэтилен қабаттардың механикалық реакциясы 

Ішкі және сыртқы полиэтилен түтіктеріне арналған Мизес кернеуінің контурлық 

диаграммасы әсіресе құбыр қолайсыз нүктеге жеткенде, зерттеушілер үшін 

проблемалардың бірі болуы мүмкін. 16.13 және 16.14-суреттер шамамен 80 мм 

кеңейтілген ішкі және сыртқы полиэтилен құбырлары (қабаттары) үшін Мизес 

кернеулерінің таралуын көрсетеді. Екі қабат үшін максималды кернеудің айырмашылығы 

айтарлықтай емес. Алайда, жарамсыз нүктеге дейін созылу процесі кезінде сыртқы 

полиэтилен қабатындағы кернеудің дамуы ішкі құбырға қарағанда әлдеқайда біркелкі 

бөлінетіні анық. Бұл көлденең қиманың құбырдың кеңеюі арқылы азаю тенденциясы 

болуы мүмкін. Болат таспалар созылып, спираль жеңілдейді. Дегенмен, ішкі полиэтилен 

қабаты болат таспалардың деформациясына жол бермейді, армирлеуші қабаттың ішкі 

сығу күшін жасайды. Сондықтан, Мизес кернеуінің контурлық графигіндегі спиральды 

таспа ішкі полиэтилен қабатында көрінеді. 

 

 
 

16.14-сурет.  Сыртқы полиэтилен құбырында Мизес кернеулерінің таралуы. 
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16.15-сурет.  Орташа аралықтың көлденең қимасындағы Мизес кернеулері. 

 

 

Соңғы әсерлердің алдын алу үшін полиэтиленнің ішкі және сыртқы қабаттары үшін 

кернеудің созылуға тәуелділігін алу үшін құбырдың орташа ұзындығында орналасқан 

нүктелерді таңдау керек. Орташа аралықтың көлденең қимасындағы бүкіл процесс 

бойында максималды кернеуі бар нүкте таңдалады. Осы екі қисықты салыстыру 16.15 

суретте көрсетілген. Полиэтиленнің ішкі қабаты үшін Мизес кернеуі ұзарту 80 мм-ге 

жеткенге дейін сыртқы қабатқа қарағанда сәл жоғары және қисықтардың көп бөлігі бір-

біріне сәйкес келеді.  Алайда, ұзарту 80 мм-ден асқан кезде, Мизес кернеуі төмендейді. 

Сыртқы полиэтилен қабат үшін төмендеу жылдамдығы жоғары. ПЭ материалдың қисық  

графикасының төмен бөлігі ПЭ құбырларындағы Мизес кернеуінің төмендеуіне әкелуі 

мүмкін. Сыртқы полиэтилен қабатының құлау жылдамдығы ішкі полиэтилен қабатына 

қарағанда әлдеқайда жоғары, бұл сыртқы полиэтилен қабатында деформацияның жылдам 

дамуына байланысты болуы мүмкін. Бұл болжам кейінірек деформацияны талдаумен 

расталады. 

 
16.16- сурет. Ішкі және сыртқы ПЭ түтіктердің эквиваленттік кернеуі (PEEQ) 

 



 

276 
 

 
16.17- сурет. Эквиваленттік кернеудің сыртқы ПЭ түтікке таралуы 

 

  16.16-суретте баламалы деформация мен ішкі және сыртқы полиэтилен  

қабаттарының кеңеюі арасындағы байланыс көрсетілген. Ішкі полиэтилен қабатының 

баламалы деформациясы кеңейту 80 мм-ге жеткенге дейін сыртқы полиэтилен қабатына 

қарағанда жоғары. Бұл құбыр бойындағы осьтік деформация екі қабат үшін де бірдей 

болғанымен, ішкі құбырдың  сыртқы бетіне қолданылатын ішкі қысу күші болуы мүмкін, 

сондай-ақ, полиэтилен оның ішкі жағында бекітілген күштің болмауы PE ішкі көлденең 

қимасының тезірек тарылуына әкеледі. Алайда, сыртқы қабаттың деформациясы 

шекаралық нүктеге шамамен 80 мм жеткеннен кейін күрт артады, бұл ішкі полиэтилен 

қабаттың деформациясынан әлдеқайда жоғары. Мұны ұқсас механика арқылы түсіндіруге 

болады. Ұзындықтың жоғарылауымен спиральды жолақтар арасындағы интервал артады. 

Сыртқы армирлеуші қабат  сыртқы полиэтилен қабатымен тікелей байланыста болады. 

Болат таспалар қабатындағы саңылауларға байланысты, осы жерлерде орналасқан сыртқы 

полиэтилен материалы ішкі полиэтилен қабатына қарағанда әлдеқайда қолайсыз кернеу 

күйіне тап болады, бұл деформацияның тез және нашар өсуіне әкеледі.  

  16.17-суретте полиэтиленнің сыртқы қабатының деформациясының көп бөлігі 

кеңейту жеткілікті деңгейде үлкен болған кезде сыртқы армирлеуші қабаттың спиральды 

кеңістігінде бөлінетіні көрсетілген.  Бұл позициялар айқын ішкі шөгуге ие және шытынау 

үшін ең қауіпті жерлерді бөліп көрсетеді. Модельдеу нәтижесінде пайда болған бұл 

құбылыс 16.18-суретте көрсетілгендей, тек спиральды аралық сызық бойымен құлаған 

сынақтар кезінде алынған үлгілерге сәйкес келеді. Бұл сонымен қатар орнатылған соңғы-

элемент моделінің дәлдігі мен дұрыстығын көрсетеді. 
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16.18-сурет. Сыртқы полиэтилен қабаттың бұзылу режимі. 

 

 
 

16.19-сурет. Мизеса болат таспамен армирленген сыртқы қабат үшін Мизес кернеуінің 

таралуы. 

16.4.3 Болат таспалардың механикалық реакциясы 

Армирлеуші қабаттардың кернеулі күйі инженерлердің қызығушылығын арттыратын 

маңызды мәселе болып табылады. Бұл бөлімде болат таспалардың созылу жүктемесіне 

механикалық реакциясы егжей-тегжейлі сипатталады. 16.19-суретте ұзындығы шамамен 

80 мм болатын болат таспаның сыртқы армирлеуші қабаты үшін Мизес кернеулерінің 

таралуы көрсетілген. Болат таспалардың кернеуі полиэтилен қабаттарына қарағанда 

үлкен. Кернеудің шоғырлануын ескерместен, қабаттың ортаңғы бөлігіндегі кернеу екі 

шеткі жағынан үлкен. Соңғы әсер, сондай-ақ ұзындықты ұзартудың әртектілігі кернеудің 

ұзындығы бойынша біркелкі бөлінбеуіне әкелуі мүмкін. Құбырдың ортаңғы бөлігіндегі 

кернеу күйі техникалық қолдануды көрсетуі мүмкін, өйткені теңіз жағдайында 

қолданылатын құбырлар үлгіге қарағанда әлдеқайда ұзанырақ. Осылайша, орташа 

аралықтағы таспаның ені бойынша кернеулер зерттеледі. 

 

 

  ABAQUS-та деректерді шығару жолында құрылған таспаның ені бойынша түйін 

белгілері 16.20-суретте көрсетілген. Өрнектің ыңғайлылығы үшін жолдағы 141 бастапқы 

түйін 1-ші сан ретінде беріледі, ал соңғы түйін аралық түйіндер үшін 1-ге көбейтілген 7-
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ші сан ретінде қарастырылады. 16.21-суретте әр түрлі ұзарту кезінде ені бойынша 

түйіндердегі Мизес кернеулері көрсетілген. 

  16.20 және 16.21 суреттерде таспаның шеттеріндегі кернеу ортадағы кернеуден 

үлкен екендігі көрініс тапқан. Жалпы алғанда кернеу кеңейтуді ұлғайта отырып, кеңейеді.  

Болат таспаның шеті сүйір және өткір болғандықтан, жүктеме қолданылған кезде 

шеттерде кернеу концентрациясы пайда болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерлерде кернеу 

аралық бөліктегі кернеуден көп болады. 

 

 
 

16.20-сурет.  Бірінші армирлеуші  қабаттағы болат таспаның ені бойынша түйіндердің 

орналасуы. 

 

 
 

16.21-сурет.  Әр түрлі кеңейту арналған жолдағы түйіндердегі Мизес кернеулері. 
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16.22-сурет.  Әр түрлі қабаттарға арналған Мизес кернеулерін салыстыру. 

  Көп жағдайда аралық бөліктегі кернеу күйі болат таспадағы күш күйін көрсетуі 

мүмкін. Әр түрлі арматуралық қабаттардағы Мизес кернеулері салыстырылатын қабаттың 

орташа аралығындағы таспаның аралық бөлігінен таңдалады және 16.22 суретте 

көрсетілген. Болат таспаның ішкі қабаты бірінші қабат, ал сыртқы қабаты төртінші болып 

саналады. Төрт армирлеуші қабат үшін кернеудің осьтік жүктемеге тәуелділік қисықтары 

шамамен бірдей. Әр қисық арасындағы сәйкессіздік олардың бұралу бағытына және 

таңдалған элементтердің орналасуына байланысты болуы мүмкін. Алайда, барлық осы 

қисықтардың ортақ ерекшелігі бар; құбыр максималды осьтік созылу күшіне шамамен 50 

кН жеткенде, төрт қабаттағы кернеулер тігінен өседі. Бұл құбылыс құбырдың максималды 

кернеу күшіне қол жеткізуді көрсетеді. 

16.5 Қорытындылар 

Бұл тарауда таза созылуға ұшыраған БАИҚ-ның механикалық сипаттамалары 

эксперименттік және сандық әдістермен зерттеледі. Сынақ нәтижесінде алынған БАИҚ 

үшін осьтік жүктеме мен кеңейту арасындағы байланыс модельдеу нәтижесінде алынған 

мәліметтерге сәйкес келеді, бұл соңғы-элемент моделінің дәлдігі мен сенімділігін 

көрсетеді. Талдау және сынау нәтижелері бойынша мынадай қорытындылар жасалды: 

  Таза созылудың қысқа кезеңінің әсерінен алдымен сыртқы полиэтилен қабаты, 

содан кейін ішкі полиэтилен қабаты және соңында армирлеуші қабат жарылды. Осьтік 

жүктеме жылдамдығы құбырдың бұзылуының соңғы режиміне әсер етуі мүмкін. 

54,7 армирлеу түйіні бар БАИҚ жағдайында полиэтилен қабаттары қарастырылып 

отырған кезеңде осьтік кернеу күшін бөлуде әлдеқайда маңызды рөл атқарады, ал 

ұзартудың жоғарылауымен құбырдың қаттылығы төмендейді. 

Сыртқы полиэтилен қабаттары армирленген қабаттағы таспалар арасындағы аралыққа 

сәйкес келетін жерлерде жарылып кетуі мүмкін. 

Таспалардың шеттеріндегі кернеу аралық бөлікке қарағанда үлкен. Құбыр максималды 

кернеу күшіне жеткенде, Болат таспалардың басым көпшілігі әлі де серпімді сатыда 

болады. 
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17 
Болатпен армирленген иілгіш құбыр,  

иілу кезінде 
 

17.1 Кіріспе 

Болатпен армирленген иілгіш құбырға (БАИҚ) арналған барабанды қондырғыны тиеу 

және түсіру процестерінде ол тұтастықты сақтай отырып, айтарлықтай иілімдерге төтеп 

беруі керек.  БАИҚ қолдану қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін иілу 

кезіндегі БАИҚ әрекетін түсіну қажет. Соңғы бірнеше онжылдықта композиттік 

құбырлардың таза иілуге механикалық реакциясын зерттеуге көп күш жұмсалды. Ся және 

басқалары [1] ламинатталған пластиналардың классикалық теориясына негізделген таза 

иілу кезінде филаментті орамасы бар көп қабатты композиттік құбырларға арналған 

шешім ұсынды және де құбырдың көлденең қимасының формасы  енді шеңбер емес, тіпті 

құбыр таза иілуге ұшыраған кезде де шеңбер бола алмайды. Ли, Чжэн және т. б. [2] 

полиэтилендң құбырдың иілуінің механикалық қасиеттерін зерттеу үшін болат сым 

(байланған құбыр) арқылы армирленген көлденең-спиральды төрт қабатты аналитикалық 

модельді ұсынды және де геометриялық бейсызықты соңғы элемент (СЭ)  моделін 

қолдана отырып, СЭ-ге талдау жасады. Бай және басқалары [3] армирленген 

термопластикалық құбырдың сопақша тұрақсыздығын таза иілу кезінде зерттеді, 

нәтижесінде қалыңдығы бойынша көлденең деформация пайда болды. 

  Байланбаған иілгіш құбырлардың иілу қасиеттері туралы бірнеше зерттеулер 

жүргізілді. Крайнканик пен Кебадзе [4] иілу моментінің байланбаған иілгіш құбырлардағы 

спиральды қабат үшін қисықтыққа тәуелділігін анықтау үшін аналитикалық тұжырым 

жасады және иілу қаттылығы иілу қисықтығының, қабаттар арасындағы үйкеліс 

коэффициенттерінің және қабаттардағы байланыс қысымының функциясы екенін 

анықтады. Донг және т. б. [5] жергілікті иілу мен спиральды қабаттардың иілу әрекетінде  

жеке спиральды элементтердің бұралуын өзгеруін ескерді және жергілікті әрекетті есепке 

алу толық сырғу сәтінде иілу кезіндегі қаттылыққа айтарлықтай әсер ететінін анықтады. 

Олардың командасы [6] әрі қарай, қабатаралық байланыс беттерінің тангенциалды 

иілгішлігін және ығысу деформацияларын ескере отырып, иілу кезінде байланбаған 

иілгіш құбырлардың әрекет моделін жасады, және де созылу кезінде армирленген  

қабаттардағы сырғудың жалпы басталуы мен дамуын сипаттайтын аналитикалық 

тұжырымдарды ұсынды. Варгас және т.б. [7] эксперименттік сынақтар сериясын қолдана 

отырып, оське симметриялы және иілу жүктемелерін біріктірген кезде иілгіш құбырдың 

жергілікті әрекетін бағалады және созылған армирлеуші қабатта деформациялар алды. 

Севик [8] созылған армирлеуші  қабаттардағы иілу кернеуін болжау үшін екі балама 

тұжырымдаманы ұсынды, сондай-ақ, иілу кернеуі мен қажу тұрғысынан екі формуланың 

да тиімділігін тексеру үшін деформация өлшеулерін қолдана отырып эксперименттік 

зерттеулер жүргізді. Тан және т. б. [9] иілгіш құбырдағы спиральды сымның иілу кернеуін 

болжау үшін әдебиеттерде қол жетімді аналитикалық модельдерді таңдап жинақтады және 

спиральды сымның әртүрлі құрылымдық параметрлері үшін осы модельдердің 

қолданылуы мен шектеулерін талқылау үшін 3D СЭМ моделін орнатты. 
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  Алайда, иілгіш құбырлардың беріктігі бойынша зерттеулер аз жүргізілді, мұндай 

зерттеулердің орнату және пайдалану кезінде құбырдың тұтастығы мен қауіпсіздігін 

бағалау үшін маңызы зор. Бұл күрделі реакцияға және құбырдың ішіндегі бірнеше 

қабаттардың өзара әрекеттесуіне байланысты болуы мүмкін. Материалдың бейсызықты 

дамуы да күрделі мәселе. 

  Бұл тарауда таза иілуге ұшыраған БАИҚ-ның механикалық сипаттамалары 

сандық модельдеу арқылы зерттеледі. Коммерциялық ABAQUS бағдарламалық 

жасақтамасы сопақтау тұрақсыздығын модельдеу үшін қолданылады. Материалдың 

геометриялық және физикалық бейсызықтығын, сонымен қатар қабаттар арасындағы 

сырғу мен үйкелістің өзара әрекеттесуін ескеретін СЭ-моделі жасалды. Ұсынылған модель 

және тиісті нәтижелер өндіруші-зауыттың  инженерлері үшін қызықты болуы мүмкін. 

Осы тарауда келтірілген жұмыс "Иілмелі металл таспадан жасалған иілгіш құбырдың 

механикалық сипаттамалары" мақаласынан келтірілген [10]. 

17.2 Соңғы элементтерді талдау 

Бұл бөлімде ABAQUS [11] бағдарламалық жасақтамасының көмегімен таза иілуге 

ұшыраған иілгіш металл таспалы құбырдың механикалық сипаттамаларын зерттеу үшін 

СЭ-моделі жасалады. 

17.2.1 Материалдың моделі мен қасиеттері 

СЭ-моделінде C3D8I элементі ішкі эәне сыртқы ПЭ қабаттары үшін таңдалған.  S4R Болат 

таспамен армирлеу қабаттарын ұқсату үшін қолданылады. 17.1-суретте таза иілу 

жүктемесіндегі БАИҚ-қа арналған  СЭ-модель торлары көрсетілген. 

 Модельдегі полиэтилен және болат таспаларға арналған материалдың қасиеттері бір 

осьті созылу сынақтарынан алынады. Полиэтилен материалы үшін кернеудің 

деформацияға қатынасы  15-тараудағындай, ал болат таспаның қатынасы OPR ұсынған 

мәліметтерден алынады.  

  Беттер арасындағы байланыс болат таспалар қабаты, болат таспалар мен 

полиэтилен қабаттары арасындағы байланыс үшін таңдалады. Сырғу тұжырымдамасы 

соңғы сырғу ретінде таңдалған, ал нашарлау оның жанама әрекеті ретінде таңдалады. 

Үйкеліс коэффициенті болат таспалар арасындағы байланыс үшін 0,35 және ПЭ мен болат 

таспалар арасындағы байланыс үшін 0,22 болып белгіленеді. Рұқсат етілген бөлінуі бар  

қатты байланыс қалыпты әрекеті ретінде анықталады. 

 

 
 

17.1-сурет.  БАИҚ-ның СЭ-моделі. 
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17.2.2 Жүктемелер және шекаралық жағдайлар 

Модельдің ұзындығы 300 мм, ал құбырдың геометриялық өлшемдері 15-тарауда 

көрсетілген өлшемдерге сәйкес келеді. Құбырдың бір ұшында Z осіне қатысты 

симметриялы шекара жағдайы қолданылады. Екінші жағында барлық алты еркіндік 

дәрежесінде көлденең қиманы байланыстыратын кинематикалық байланыс орнатылады 

және оның тірек нүктесі (RP1) көлденең қиманың ортасында орналасқан. Сонымен қатар, 

көлденең қиманың сопақ деформациясын жасау үшін симметриялы ұштың сыртқы 

бетіндегі түйіндер жиынтығына қосымша шектеулер қолданылады. Жоғарғы және төменгі 

нүктелердегі U1 = 0 шектеулі нүктелерді тек жоғары және төмен жылжытуға мәжбүр 

етеді, ал сол және оң жақтардағы U2 = 0 бұл нүктелер тек сол және оң бағытта қозғалуын 

қамтамасыз етеді. 

  Құбырдың таза иілуіне RP1 басқару нүктесінде UR1 еркіндік дәрежесіне айналу 

арқылы қол жеткізіледі. Сонымен қатар, қалған екі UR2 және UR3 айналу еркіндігі 0 

мәнімен шектеледі, бұл көлденең қиманың Y және Z бағыттарында айналуын болдырмау 

үшін қолданылады. Сонымен қатар, RP1-де U1 = 0 орнатылған, бұл көлденең қиманың x 

бағытында қозғалуына жол бермейді. 

17.2.3 Талдау нәтижелері 

Модельдеу нәтижесінде есептелген ығысу контурының графигі 17.2 суретте көрсетілген. 

Құбырға иілу моменті қолданылған кезде құбыр эллиптикалық болады. 

17.3-суретте иілу моменті мен құбырдың қисықтығы арасындағы байланыс көрсетілген. 

Бастапқы фазада көлденең қиманың иілу моменті қисықтық арқылы  сызықты түрде 

артады. Содан кейін қисықтықтың бейсызықтық құбылысы пайда болады, онда қисықтық 

едәуір артады, ал иілу моментінің мәні аздап артады. Бұл шыңның нүктесін құбыр көтере 

алатын максималды иілу моменті ретінде қарастыруға болады,  осы сәтке сәйкес келетін 

қисықтық құбырға түсетін максималды қисықтық ретінде қабылданады. Бұл сыналатын 

құбыр үшін максималды иілу моменті және қисықтық сәйкесінше 1408 Н·м және 2,21 м-1 

құрайды, пайдаланудағы құбырдың иілу радиусы беріктік шегі тұрғысынан 0,45 м-ден кем 

болмауы керек екенін білдіреді. 

 

 
 

17.2-сурет.  Таза иілу кезінде құбырдың ығысу контурының графигі. 
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17.3-сурет.  Иілу моменті мен құбырдың қисықтығы арасындағы байланыс. 

 

 

17.4-суретте қисықтыққа байланысты иілу қаттылығының өзгеруі көрсетілген. Иілу 

қаттылығы қисықтықтың жоғарылауы арқылы төмендейді. Ол максималды қисықтыққа 

жеткенде, оның иілу қаттылығы теріс болады, бұл қосымша құбырдың 

қолданылмайтындығын көрсетеді. 

   17.5-суретте иілу моменті мен құбырдың орташа аралығындағы көлденең 

қиманың сопақшасы арасындағы байланыс көрсетілген (симметриялы шекаралық 

жағдайлар қолданылатын бет).  Қисық сызықтан 1000 Н·м-ден аз иілу сәтінде сопақтану 

баяу артатынын көруге болады. Алайда, мәні 1000 Н·м-ден асқанда, сопақша күрт артады, 

ол көлденең оське перпендикуляр болады. Практикалық қолдануда көлденең қиманың 

сопақтығы белгілі бір мәнмен шектелуі керек, мысалы, 8%. Яғни, тіпті құбыр беріктіктің 

шегіне жетпесе де, оны жарамсыз деп санауға болады, тым үлкен өлшемдегі  сопақтық 

сұйықтықтың тасымалдануына айтарлықтай әсер етуі мүмкін, немесе құбыр біріктірілген 

жұмыстарды орындау кезінде айтарлықтай қиындықтарға тап болуы мүмкін. Осылайша, 

жұмыс кезінде құбырдың минималды иілу радиусы барлық аспектілер мен ойларды ескере 

отырып анықталуы керек. 

 
 

17.4-сурет.  Иілу қаттылығы мен құбырдың қисықтығы арасындағы байланыс. 
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17.5-сурет.  Иілу моменті мен көлденең қиманың сопақтығы арасындағы байланыс. 

17.3 Механикалық сипаттамалары және талқылау 

Болат таспалардың армирлеуші  қабаттарының механикалық сипаттамалары, сондай-ақ 

қарапайым иілісі бар полиэтиленді құбыр қабаттары инженерлерді қызықтыруы мүмкін.  

  Бұл бөлімде олардың механикалық реакциясы бөлек зерттеледі. Егер басқаша 

көрсетілмесе, контурлық графиктер құбыр төтеп бере алатын максималды иілу моменті 

нүктесінен басылады. Яғни, бұл графиктер құбырдың соңғы күйіне қатысты. 

 

17.3.1 Ішкі полиэтилен қабаты 

Құбыр таза иілуге ұшыраған кезде ол созылу аймағына және қысу аймағына бөлінеді. 

Егер құрылым, сондай-ақ материалдың қасиеттері бейтарап оське қатысты симметриялы 

болса, кернеу күйі ұқсас болуы керек. Алайда, болат таспаның болуына байланысты 

полиэтилен қабаттарының бұл симметриялы деформациясын жүзеге асыру мүмкін емес. 

17.6 және 17.7-суреттерде оның созылу және қысу жақтары үшін ішкі полиэтилен 

қабатының Мизес кернеуінің контурлық диаграммасы көрсетілген. Құбырдың бүйіріндегі 

кернеу жоғарғы және төменгі жағына қарағанда аз екендігі байқалады. Сонымен қатар, 

жоғарғы жағындағы кернеу күйі әлдеқайда біркелкі бөлінгенін байқауға болады, төменгі 

жақтың күйі кейбір шұбарала пішінге  ие. Бұл иілу кезінде спиральды жолақтар қысу 

жағында ішке қарай иілуге бейім болуы мүмкін, бұл ішкі полиэтиленді қабаттың сыртқы 

бетіндегі үлкен байланыс қысымына және Мизес бойындағы шиеленісті күйге әкеледі. 

Бұл нүктелерде көбірек кернеу болуы мүмкін. 

 
 

17.6-сурет.  Ішкі полиэтилен қабатының созылу жағы. 
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17.7-сурет.  Ішкі полиэтилен қабатын қысу жағы. 

  Ішкі полиэтилен қабатының баламалы деформация (PEEQ) компоненттері 17.8 

суретте көрсетілген. 17.7-суретті 17.8-суретпен салыстыра отырып,  осы екі графиктің 

бөлінген бөлігі, ең үлкен PEEQ-ті қоспағанда, жалпы бірдей екенін көруге болады, онда 

Мизестің тиісті кернеуі айналадағы аудандарға қарағанда аз. Себебі материалдың 

бейсызықтық және кернеудің деформацияға тәуелділігінің түсу сатысы ескерілгендіктен, 

осы екі контурлық графикте көрініс тапқан сыртқы түрі мен мәні көбінесе бір-біріне 

сәйкес келеді және бұл бөлінген учаскелер иілу кезінде бұзылуы мүмкін. 

 

 
 

17.8-сурет.  Ішкі  полиэтилен қабатының PEEQ. 
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17.9-сурет.  Сыртқы полиэтилен қабатының Мизес контуры. 

17.3.2 Сыртқы полиэтилен қабаты 

17.9-суретте сыртқы полиэтилен қабатының кернеуінің контурлық графигі көрсетілген. 

Суретте көрсетілген кернеу күйі құбырдың жоғарғы және төменгі жақтары үшін бірдей, 

сонымен қатар ішкі полиэтилен қабатымен салыстырғанда әлдеқайда біркелкі. Алайда, 

сыртқы полиэтилен қабатының деформацияланған формасы соншалықты тегіс емес; 

төменгі жағында жолақтың айқын формасы бар. Шын мәнінде, эксперименттің нәтижесі 

сол құбылысты көрсетеді, бұл жерлерде құбырдың сынуы мүмкін екенін көрсетуі мүмкін. 

  17.10-суреттен таңдалған учаскелер контурлық графиктегі таспаға ұқсайтынын  

көруге болады, ал ең үлкен PEEQ болат таспаның сыртқы армирлеуші  қабатының 

кеңістігіне сәйкес келеді. Кернеу концентрациясын елемей, сыртқы полиэтилен қабаты 

үшін ең үлкен PEEQ сол сәтте ішкі полиэтилен қабатына қарағанда әлдеқайда аз екенін 

көруге болады. Осылайша, материалдың беріктігі тұрғысынан қарағанда ішкі полиэтилен 

қабаты бұзылуға барынша бейім. Алайда, құбыр таза иілуге ұшыраған кезде, құбырдың 

жаншылуы  бұл көптеген жағдайларда жойылудың кең таралған түрі және материалды 

бұзумен салыстырғанда практикалық қолдануда үлкен алаңдаушылық тудыратын мәселе 

болып табылады. 

 

 
 

17.10-сурет.  Сыртқы  полиэтилен қабатының PEEQ. 
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17.11-сурет. Болат таспаның бірінші армирлеуші қабатының Мизес кернеуі. 

17.3.3 Болат таспаның қабаттары 

Мысал ретінде 17.11 және 17.12 суреттерінде көрсетілген болат таспаның алғашқы 

армирлеуші қабатын ала отырып, Мизестің созылу жағындағы және қысу жағындағы 

кернеулері екі бүйірлік жағынан да, таспа қабатының жоғарғы жағында да айқын 

көрінетінін байқауға болады. Таспаның шетінде орналасқан Мизес кернеуі оның аралық 

бөлігіне қарағанда үлкен; бұл кернеудің концентрациясына байланысты болуы мүмкін. 

Сығу жағынан да дәл солай. Сонымен қатар, болат таспалар қисықтықтың 

жоғарылауымен бір-біріне тиіп кетуі мүмкін, бұл бұғатталған бөлікте кернеу 

концентрациясын едәуір арттырады. 

 

 

 
 

17.12-сурет.  Болат таспаның бірінші армирлеуші қабаттың Мизес кернеуі. 

 

 

17.4 Қорытынды 

Бұл тарауда таза иілуге ұшыраған БАИҚ-ның механикалық сипаттамалары СЭ-ны талдау 

арқылы зерттеледі. Ұсынылған соңғы-элемент моделі және мұнда ұсынылған есептеу 

нәтижелері БАИҚ-ның механикалық сипаттамаларын жалпы түсіну үшін анықтамалық 

материалдарды ғана бермейді, сонымен қатар болашақ жұмыста теориялық тұжырымдар 

мен тәжірибелік ұсыныстарға арналған біршама  ұсыныстар бере алады. 
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18 
Ішкі қысым мен созылу әсеріндегі 

болатпен армирленген иілгіш құбыр 
 

18.1 Кіріспе 

Байланбаған иілгіш композиттік құбырлардың бір түрі ретінде болатпен армирленген 

иілгіш құбырлардың (БАИҚ) қабаттары ішкі қысым мен созылу жүктемесінің әсерінен 

сырғып кетуі мүмкін. Бұл тарауда ішкі қысым мен созылу әсеріндегі болат таспамен 

армирленген иілгіш құбырдың механикалық сипаттамалары талданады. 14-тарауға 

негізделген берілген тараудағы аналитикалық шешім "Ішкі қысым мен созылу әсеріндегі 

болат таспамен армирленген иілгіш құбырдың бұзылу кезіндегі әрекеттерді талдау" [1] 

мақаласынан келтірілген. 

18.2 Аналитикалық шешім 

18.2.1 Деформацияны талдау 

Белгілі бір ұзындықтағы құбыр үшін, мысалы, P-қадаммен, болат таспамен армирленген 

қабатты орау бұрыштары 18.1-суретте көрсетілген. 

 
 

18.1-сурет. Созылу жүктемесіне дейін және одан кейін орамның бұрышын өзгерту. 

 Құбырдың осьтік деформациясы төмендегідей өрнектеледі: 

 

 

(18.1) 

мұндағы P – құбыр қадамының ұзындығы, ал u – құбырдың осьтік ығысуы. 

 Болат таспамен арматураның осьтік деформациясы келесідей есептеледі [2]: 

 

 

 

(18.2) 
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(18.3) 

 

 

 
(18.4) 

 

 

 
(18.5) 

 

   (18.3) ~ (18.5) теңдеулерін (18.2) теңдеуіне алмастыра отырып, болат жолақты 

арматураның осьтік деформациясы  мынадай[3] 

 

 

(18.6) 

 

где 
 

  (18.6) теңдеуі құбырдың осьтік деформациясы мен арматуралық қабаттың осьтік 

деформациясы арасындағы байланысты көрсетеді. 

18.2.2 Кернеуді талдау 

Ішкі қысым мен созылу әсеріндегі құбырдың көлденең қимасы деформацияның үш түрін 

көрсетеді: 

1. Созылу жүктемелерінің әсерінен Пуассон коэффициентіне байланысты радиалды 

қысу; 

2. Созылу жүктемелерінің әсерінен күшейту қабатынан туындаған радиалды сығымдау 

әсері; 

3. Ішкі қысыммен көлденең қиманы кеңейту әсері. 

 

  (18.6) теңдеуі құбырдың осьтік деформациясы мен армирленген қабаттың осьтік 

деформациясы арасындағы байланысты көрсетеді. 

 
 

 

(18.7) 

 
 

 

(18.8) 

 
 

(18.9) 

 
(18.10) 

мұндағы A, E, ε сәйкесінше көлденең қиманың ауданын, серпімді модульді және болат 

таспаның осьтік деформациясын (re) және сәйкесінше ПЭ (pe) білдіреді. 

  ТЖПЭ ішкі қабаты, r0 ~ r1, армирлеу қабаты, r1 ~ r5 және ТЖПЭ сыртқы қабаты, 

r5 ~ r6, 18.2-суретте көрсетілгендей бірдей деформация/кернеу өрнегіне ие болады. 
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  Егер массалық күштер жоқ болса, құбырдың әр қабаты үшін тепе-теңдік теңдеуі 

мынадай болады [5] 

 
 

 

 

 

(18.11a) 

 
 

 

(18.11b) 

 

 
18.2-сурет. Құбырдың көлденең қимасындағы жүктемені анықтау. 

 

     (18.11с) 

Жүктеменің оське симметриялық қасиетін ескере отырып, деформация мен қозғалыс 

арасындағы қатынасты келесідей сипаттауға болады: 

 

 

 

 

(18.12a) 

 

 

(18.12b) 

 

  (18.12a) ~ (18.12b) теңдеулерін (18.11a) ~ (18.11c) теңдеулерге алмастыру арқылы тепе-

теңдік теңдеулерін төмендегідей көрсетуге болады [6] 

 

 
 

 

 

(18.13a) 

 

 

(18.13b) 
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(18.12с) 

Гук заңы 

 
 

 

 

 

 

(18.14) 

 

 

 

мұндағы, 

 

 

 

 

 

(18.15) 

  (18.15) теңдеуді (18.13а) ~ (18.13c) теңдеулерге қою арқылы орын ауыстыру 

дифференциалдық теңдеулері келесі түрде көрсетіледі [7, 8] 

  (18.16) теңдеуін шешу арқылы, ығысуды келесі түрде анықтауға болады:  

 

 
 

 

(18.17) 

және кернеудің өрнегін мынадай түрде жазуға болады: 

 

 
 

 

(18.18) 

 

 

(18.19) 

 

мұндағы C1, C2, C3, C4 – бүтіндік тұрақтылар. 

18.2.3 Шекаралық шарттар 

Төменде ТЖПЭ ішкі қабатының, арматуралық қабаттың және ТЖПЭ сыртқы қабатының 

шекаралық шарттары келтірілген. 

18.3 ТЖПЭ ішкі қабаты 

 

 
(18.20) 

 
 

 

(18.16) 
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 Бүтіндік тұрақтылар 

 

 
 

 

  

 

 

 

r = r1 кезіндегі ығысу келесі түрде болады [9] 

 
 

(18.21) 

18.3.1 Армирлеу қабаттары 

 

 
 

(18.22) 

 Бүтіндік тұрақтылар 

 

 

r = r1 және r = r5 кезіндегі ығысу келесі түрде болады [9] 

 
 

 

(18.23) 

 

 

(18.24) 

 

18. 3.2 ТЖПЭ сыртқы қабаты 

 

 
Бүтіндік тұрақтылар 

(18.25) 
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r = r5 кезіндегі ығысу келесі түрде болады [10,11] 

 
 

(18.26) 

  (18.21) ~ (18.26) теңдеулерін біріктіру арқылы пайда болатын кернеу келесідей: 

 

 

 
 

 

(18.27) 

 

 

(18.28) 

 

σ1 сыртқы полиэтилен қабатының және сыртқы армирленетін қабаттың (18.2-суреттегі 

қызыл шеңбер) шекараларының ортасындағы кернеуді білдіреді, ал σ2 ішкі полиэтилен 

қабатының және ішкі армирленетін қабаттың шекараларының ортасындағы кернеуді 

білдіреді (18.2-суреттегі сары шеңбер). 

18.3.3 Тепе-теңдік теңдеуі 

Ішкі қысым мен созылу жағдайындағы болатпен армирленген иілгіш құбырдың белгілі бір 

ұзындығы үшін тепе-теңдік теңдеуі келесідей берілген [12, 13]: 

 

 
мұндағы, Nic, Nmc, Noc ТЖПЭ ішкі қабатының, армирленген 

қабаттардың және ТЖПЭ сыртқы қабатының осьтік күшін білдіреді. 

 

 

 

(18.29) 

18.3.4 Шешімдер кестесі 

Жоғарыда аталған аналитикалық шешімге негізделген бағдарлама болатпен армирленген 

иілгіш құбырдың механикалық сипаттамаларын талдау үшін MATLAB бағдарламалық 

жасақтамасымен кодталған. 
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  Келесі қадамдар шешім жасау процедурасы болып табылады: 

1. Интегралдау тұрақтыларын анықтау. 

2. Барлық қабаттардың қозғалысы мен деформациясын алу. 

3. Цилиндрлік координаталар жүйесіндегі барлық қабаттардың кернеулері және 

материалдың жергілікті координаттарындағы армирленген қабаттардың кернеулері 

есептеледі. 

4. Егер құбыр белгілі бір ішкі қысыммен істен шықса, созылу жүктемесі бұзылу 

критерийлері негізінде анықталады. 

Пакеттік талдауға арналған бұл итерациялық процесс MATLAB көмегімен шешіледі. 

Есептеу процедурасының блок-сызбасы 18.3 суретте көрсетілген. 

 
18.3-сурет. Аналитикалық шешімнің блок-сызбасы. 

 

18.4 Соңғы-элементті талдау 

18.4.1 Кіріспе 

СЭ моделі армирленуші қабаттардағы кернеуді тарату тұрғысынан теориялық модельмен 

салыстыру үшін жасалды. 18.1-кестеде соңғы-элемент моделін жасауға арналған бастапқы 

мәліметтер келтірілген. 

  Жеңілдету үшін сыртқы болат таспа мен ТЖПЭ сыртқы қабаты арасында оралған 

полиэфир таспалары ТЖПЭ сыртқы қабатына енеді. ТЖПЭ-ге ұқсас материалдың 
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қалыңдығы мен қасиеттерінің аздығына байланысты бұл қарапайымдылықтың модельдеу 

дәлдігіне әсері шамалы. 

18.4.2 Материалдың қасиеттері 

СЭ моделін жасамас бұрын ПЭ үлгісінің әр түрлі созылу дәрежесіндегі қасиеттерін 

тексеру мақсатында ПЭ созылу сынағы жүргізілді. Бұл үлгілер ТЖПЭ құбырының сыртқы 

қабатынан кесіліп алынды. Көлемі мен арнайы пішіні стандартқа сәйкес тек AB ортаңғы 

бөлігінің созылу жүктемесінің әсерінен созылуын қамтамасыз ету үшін жасалған. EG және 

FH жоғарғы және төменгі бөліктері құрылғының жоғарғы және төменгі тістеуіктеріне 

қысылды, содан кейін белгілі бір жылдамдықпен ұзартылды. 

 

 

 

18.1-кесте. құбырлардың өлшемдері және құрылым параметрлері. 

 

Параметрлері Мәні 

Ішкі радиусы (мм) 25 

ТЖПЭ ішкі қалыңдығы (мм) 6 

Армирлеуші қабаттар 4 

Бір қабаттағы болат жолақтар саны 2 

Болат таспаның орам бұрышы (°) +54,7/+54,7/ 54,7/ 54,7 

Болат таспаның қалыңдығы (мм) 0,5 

Болат таспаның ені (мм) 52 

Армирлеуші қабаттардың жалпы қалыңдығы 

(мм) 

2 

Полиэфир таспаларының саны 2 

Полиэфир таспасының орам бұрышы (°) 78,8 

Полиэфир таспасының қалыңдығы (мм) 0,1 

Полиэфир таспасының ені (мм) 75 

Полиэфир қабаттарының жалпы қалыңдығы 

(мм) 

0,2 

Сыртқы қалыңдығы HDPE (мм) 3,8 

 

18.4-суретте жоғары тығыздықты полиэтиленнен жасалған үлгі үшін сынақ қондырғысы 

және ығысу мен созылу тәуелділігін сынау нәтижелері көрсетілген. 

  Жүйе әр түрлі созылу жылдамдығындағы ығысу және кернеу қатынастарын 

автоматты түрде жазып отырады. Ұсынылатын жылдамдықтар: стандартқа сәйкес 2 мм/ 

мин, 5 мм/мин, 10 мм/мин, 20 мм/мин және 50 мм/мин. Қисықтар жұмсақ болған кезде 

эксперимент тоқтайды. Бұл кезде AB бөлігі бұдан былай жоғары созылу жүктемелеріне 

төтеп бере алмайды және ұзартылған сайын жұқара береді. 

  Сонымен қатар, болат таспаның созылу сынағы да өткізіледі. 18.5-суретте 

көрсетілгендей, оның деформациясын калибрлеу үшін экстензометр енгізіледі және тиісті 
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кернеу сынақ машинасымен автоматты түрде тіркеледі; жүктеме жылдамдығы ISO 6892-1-

2009 стандартына сәйкес 0,2 мм/мин тең белгіленеді. 

18.4.3 Соңғы-элементті модель 

 

СЭ моделінде ТЖПЭ ішкі және сыртқы қабаттары біртұтас жасалады және C3D8R 

алтыбұрышты элементтерімен байланысты болады, ал болат таспаның қабаттары S4R 

төртбұрышты элементтерінен тұратын қабық ретінде жасалады. Толық ақпаратты 18.6 

суреттен табуға болады. 

 
18.4-кесте. ТЖПЭ сынақ орнату және сынақ нәтижелері. 
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18.5-сурет. Болат таспаға сынақ орнату және сынақ нәтижелері. 

 

 
 

18.6-сурет. ТЖПЭ қабатының торы мен болат таспа қабатының торын модельдеу және 

құру.   

 

 
 

18.7-сурет. ABAQUS-тегі құбырдың шетіне қолданылатын жүктеме. 

 

Модельдеу процесінде кернеудің өзгеруін зерттеу үшін тор элементі ішкі болат таспада 

кездейсоқ таңдалды. 

  ABAQUS СЭ моделінде қабаттар арасындағы өзара әрекеттесу "бетке бет" түрінде 

орнатылады. Тангенс үйкелісіндегі әрекет 0,25 үйкеліс коэффициентімен анықталады, ал 

қалыпты әрекет "қатты байланыс" ретінде белгіленеді. Құбырға әсер ететін ішкі қысым 
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ішкі қабаттың өзінің ішкі қабырғасына сыртқа қарай бағытталған "БЕТТІК КҮШ" ретінде 

анықталады. "Шетжақтық қақпақтың әсеріне" байланысты ішкі қысым арқылы құбырдың 

екі ұшына да осьтік бағытта белгілі бір күш шоғырлануы керек. Бұл күш 18.7 суретте 

көрсетілгендей, бақылау нүктесіне шоғырланған күш қосу және осы нүктені құбырдың 

ұшына қосу арқылы модельденеді. Бұл нүктеге құбырдың ұшына байланысты созылу 

жүктемесі де қосылады. Құбырдың екінші ұшы ТН2 (2 тірек нүктесі) бекітіледі және ТН2 

белгіленеді. 

  MATLAB бағдарламасы 2-қабаттағы айналмалы кернеуі (бірінші армирлеу 

қабаты) шекті беріктікке жеткенде аяқталады. Осы кезде салыстыру үшін соңғы 

элементтерді талдау нәтижелері әдейі алынады. 

  Құбырдың ұшына қолданылатын созылу жүктемесі модельдеу үшін де, 

эксперимент үшін де осьтік ығысуларды реттеу арқылы жүзеге асырылады. Сынақ 

машинасы сынақ құбырын біртіндеп ұзартады және сол кездегі созылу жүктемесін 

автоматты түрде тіркейді. Соңғы элементтерді талдау кезінде созылу жүктемесі созудың 

артуымен емес, сондай-ақ ығысудың артуымен бақыланады. 

 

 
 

18.8-сурет. Құбырдың әр ұшындағы шектеу және шекаралық жағдайлар. 

18.4.4 Шекаралық шарттар 

Модельденген құбыр осьтік және радиалды бағытта еркін қозғалады, бірақ бұралу 

бағытында толығымен шектелген. Құбырдың ұшында цилиндрлік координаттар жүйесі 

орнатылады, ал координаталардың басында ТН1 орнатылады. Құбырдың көлденең 

қимасының бір бөлігі ТН1-ге байланған және осьтік бағыттағы еркіндік дәрежесін (ЕД) 

қоспағандағы бес еркіндік дәрежесі шектеулі болады. 

  Құбырдың көлденең қимасының екінші ұшы ТН2-ден басталады және оның алты 

еркіндік дәрежесі қатаң шектелген. Осьтік бағытта ығысудың жоғарылауымен әр қадамда 

ТН2-ге қолданылатын созылу жүктемесі автоматты түрде тіркеледі. 

  ТЖПЭ ішкі қабатының ішкі бетіне әсер ететін қысым жүктемесі процесс кезінде 

біркелкі және тұрақты болады деп болжанады. 

18.5 Нәтижелер және талқылау 

Ұзындығы 600 мм иілгіш құбырдың СЭ-моделі ABAQUS соңғы элементтерінің 

коммерциялық кодына орнатылған. Алдымен құбыр жүктеме кезеңінде бақыланатын 

қозғалыспен 25 мм созылады және тұрақты ұсталады, содан кейін сынғанға дейін ішкі 

қысым қолданылады. 
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18.5.1 Әдістерді салыстыру 

18.9-суретте ішкі қысым кезіндегі ішкі болат таспаның айналмалы кернеуіне реакциясы 

және 25 мм созылу кезінде алдын-ала жүктелген ығысу көрсетілген. Аналитикалық шешім 

мен СЭ талдауы болжаған механикалық реакцияны салыстыру төмендегі суретте 

көрсетілген. Созылу кезіндегі алдын-ала жүктелген ығысу СЭ моделі бойынша 223,1 МПа 

және болат таспаның ішкі армирлеуші қабатының ішіндегі теориялық модель 

(аналитикалық шешім) бойынша 283,9 МПа бастапқы кернеуді тудырды. Теориялық және 

СЭ моделінде ең ішкі армирлеуші қабат 917 МПа беріктігіне жеткенде иілгіш құбыр үзіліп 

кетеді деп болжанады. Аналитикалық шешім құбырдың ішкі қысым шамамен 32,6 МПа 

болғанд үзіледі деп көрсетеді, ал ABAQUS соңғы элементтерін талдау кезінде үзілу 

қысымы шамамен 35 МПа құрайды. Алайда, үзілу қысымындағы бұл айырмашылық болат 

таспаның қабаттарының сырғу құбылысына байланысты болуы мүмкін. 

  Арматурадағы болат таспалар өндіріс кезінде бір-бірімен байланған болмайды, 

сондықтан олар созылу жүктемесіне ұшыраған кезде бір-біріне еркін салынады. Сонымен 

қатар, иілгіш құбыр пластикалық күйге енеді, өйткені оның осьтік деформациясы 2,2% - 

дан асады және осы кезде болат таспаның ішінде ұсақ деформация болуы мүмкін.   

  Формуладағы ықшамдалған теңдеу (18.6) бұрыш пен орам қадамының өзгеруін 

ескеруі мүмкін, бірақ негізді ескере алмайды. 

 

 

  Осылайша, бірінші кезеңдегі болат жолақтың деформациясы ішкі қысыммен 

жүктелген жағдайда, содан кейінгі осьтік созылу жүктемесі ABAQUS моделінде 

көрсетілгеннен үлкен болады, ал екінші кезеңде болат таспаның ертерек үзілетінін 

есептеуге болады, бұл аналитикалық шешімде үзілудің төмен қабілетіне әкеледі. 

 

 
 

18.9-сурет. Ішкі қысым мен алдын-ала созу кезіндегі ішкі таспаның айналмалы кернеуіне 

әсері. 

18.5.2 Жүктеме кезеңдері 

Ішкі қысым мен созылу жүктемелерінде болатпен армирленген иілгіш құбырдың 

механикалық әрекеті жүктеме кезеңдерінің реттілігіне байланысты өзгереді. Жүктемедің 

келесі екі қадамы иілгіш құбырдың механикалық сипаттамаларын және оның бұзылуын 

зерттеу үшін қолданылады. 
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i. Алдымен осьтік созылу жүктемесі, содан кейін ішкі қысым жүктемесі 

қолданылады (созылу → қысым). Құбырдың созылу беріктігінен кем осьтік 

жүктеме қолданылады, үзілу пайда болғанша ішкі қысым қолданылады; 

ii. Алдымен ішкі қысым жүктемесі, содан кейін осьтік созылу жүктемесі 

қолданылады (қысым → созылу). Алдымен ішкі қысым қолданылады, ол созылу 

беріктігінен кем болады және оны тұрақты етіп ұстайды, содан кейін осьтік созылу 

жүктемесі үзілу пайда болғанша қолданылады. 

18.5.3 Ішкі қысыммен қатар жүретін осьтік кернеу  

18.5.3.1 Кернеуге реакция 

Алдымен құбыр басқарылатын қозғалыспен жүктеме режимінде 25 мм-ге созылады. 

Созылу жүктемесінің әсерінен ораманың бұрышы, орамның радиусы және орам қадамы 

өзгеріп отырады, бұл армирлеуші қабаттардың күрделі деформациясына әкелуі мүмкін; 

армирлеуші қабаттар тығыз тартылады, бірақ олардың беріктік шегіне тез жетуі екіталай. 

18.10-суретте болат таспаның ішкі қабаттарындағы айналмалы кернеу созылу 

кезеңдерінде айтарлықтай жоғарыламайтындығы көрсетілген, созылу кезінде ығысу 25 

мм-ге жеткенде, кернеудің нефрограммасы ішкі армирлеуші қабаттағы айналмалы 

кернеудің 100,2 МПа-дан 363 МПа-ға дейін өзгеретінін көрсетеді. Қысым кезеңінде ішкі 

қысым жоғарылаған сайын ол тез көтеріледі. Ішкі қысым 33 МПа-ға жеткенде, осы 

қабаттың көп бөлігіндегі кернеулер 800 МПа-дан асады. 

 

18.5.3.2 Бұзылу сипаты  

Қолданылған ішкі қысым жоғарылаған сайын, соңғы қақпаққа әсер ететін қысым да 

артып, осындай қысымда пайда болған осьтік күш құбырды бір жағынан осьтік бағытта 

созады. Екінші жағынан, мұндай қысым кезінде құбырдың радиусы жоғарылайды және 

деформацияны үйлесімді ету үшін құбырды осьтік бағытта артқа тартуға болады, 

осылайша құбырдың бір бөлігі ұзартылуы мүмкін, ал басқа бөліктері екінші кезеңде осьтік 

бағытта қысылуы мүмкін. Құбырдың деформация күйін мен құбырдың ығысу 

жағдайларын көрсету үшін ішкі армирлеуші қабаттағы үш типтік орын (түйін) таңдалады. 

Бұл түйіндердің орналасуы: Құбыр бекітілген құбыр ұшының жанындағы 3-түйін, 

құбырдың ортаңғы бөлігіндегі 2-түйін және 18.11-суретте көрсетілгендей, кернеу күші 

қолданылатын екінші ұшының жанындағы 1-түйін. 

Созылу жүктемесінен кейін 3-түйіннің, 2-түйіннің және 1-түйіннің бастапқы 

ығысуы сәйкесінше 3,18 мм, 12,85 мм және 23,23 мм құрайды. Қысым жүктемесінен кейін 

3-түйіндегі ығысу, 18.12 а суретінде көрсетілгендей, бұл бөліктің аздап қысылғанын 

көрсетеді, осьтік ығысу 3,18 мм-ден 3,08 мм-ге дейін төмендеді. 3-түйін бекітілген ұштың 

жанында орналасқандықтан, осы аймақтың деформациясы салыстырмалы түрде біркелкі 

болғандықтан, ығысудың қысымға тәуелділік қисығы өте тегіс болып көрінеді. Алайда 

болат таспаның ортаңғы аймағындағы 2-түйін үшін ол 12,85 мм-ден 12,88 мм-ге дейін 

көтеріледі, яғни бұл аймақ күрделі күйзеліске ұшырайды. 18.12 b суретінде 

көрсетілгендей, соңғы қақпақтың әсеріне байланысты осьтік ығысу және қысымның 

әсерінен радиалды кеңейту басқасынан кезектесіп басым болады. 18.12 c суретінде 1-

түйіннің ығысуы жоғары трендке, содан кейін төмен трендке ие екендігі көрсетілген. 

Кезеңнің бірінші жартысында осьтік созылу радиалды кеңеюдің әсерінен үлкен болады 

және құбыр 23,23 мм-ден 23,33 мм-ге дейін созылады, тиісті жүктеме қысымы 22,5 Мпа-

ны құрайды. Алайда екінші кезеңде қысымның әсерінен радиалды кеңеюдің әсері 
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деформациядан басым болады, онда құбырдың ығысуы 35 МПа қысым кезінде 23,32 мм 

дейін азаяды. 

 

 
  (а) Осьтік кернеу кезеңдері   (b) Ішкі қысым кезеңдері 

 

18.10-сурет Жүктеме жағдайында ішкі арматураның айналмалы кернеуінің өзгеру 

бірізділігі Созылу → Қысым. 

 

 
 

18.11-сурет Таңдалған үш түйіннің орналасуы. 

18.5.4 Осьтік кернеумен қатар жүретін ішкі қысым  

Жүктеме кезеңдерінің осы бірізділігінде иілгіш құбыр алдымен 20 МПа дейінгі қысымға 

ұшырады, содан кейін осьтік бағытта 65,0 мм-ге созылды. Созылу жүктемесінің әсерінен 

күшейтетін қабаттардың үзілімі иілгіш құбырдың созылу қабілетін болжау үшін енгізілген 

қысым жағдайында бір осьті кернеуден гөрі көп осьті кернеуден туындайды. 

  18.13-суретте қысым/созылу жүктемесіне байланысты ішкі армирлеуші қабаттың 

Мизес кернеуінің өзгеруі көрсетілген. Ішкі қысым кезінде Мизес кернеуі сызықтық түрде 

547,6 МПа-ға дейін артады және созылу кезеңінің басында бірдей жылдамдықпен 629,5 

МПа-ға дейін көтеріледі, созылу кезінде тиісті ығысу 6,5 мм-ді құрайды. Осыдан кейін ол 

барынша 868,9 МПа мәніне тез көтеріп, содан соң құлайды. Созылу кезеңіндегі Мизес 
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кернеуінің өсу жылдамдығының өзгеруі таспаның салбырауына байланысты болуы 

мүмкін. Таспаны созу кезеңінің басында созу үшін белгілі бір деформация қажет, ал 

Мизес кернеуінің жоғарылау жылдамдығы 1-кезеңде өте баяу, ал 2-кезеңде таспаның 

салбырауы тұтынылып, жүктемені қабылдай бастайды. Жалпы, 20 МПа қысым 

жүктемесінен кейін құбыр тек 16,25 мм-ге созылу немесе 2,71% осьтік деформацияға 

төтеп бере алады. 

 
 

 
 

 
18.12-сурет Осьтік ығысу реакциясы және таңдалған үш түйіннің қысымы.  
 

  Осылайша алдын-ала жүктелген ішкі қысымның құбырдың беріктігіне әсері 

зерттеледі. Армирлеуші қабаттағы Мизес кернеуі созылу жүктемесі кезінде бұзылу 

критерийі ретінде енгізіледі. 18.14-суретте түрлі алдын ала ішкі қысым үшін (10 МПа, 13 

МПа, 15 МПа және 20 МПа) осьтік ығысу кезіндегі осьтік созылу жүктемесінің өзгеруі 

көрсетілген. Алдын ала жүктелген қысым құбырдың созылу қабілетіне аз әсер етеді, 
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өйткені олар созылу күші шамамен 122 кН жеткенде сәтсіздікке ұшырайды. Алайда 

жоғары алдын-ала қысыммен армирлеуші қабат тезірек үзілу беріктік шегіне жетеді. 20 

МПа қысымды құбыр үшін созылу күші шыңына жеткенде осьтік ығысу 16,25 мм-ді 

құрайды. 25,5 мм, 38,25 мм және 59,5 мм осьтік ығысулар сәйкесінше 15 МПа, 13 МПа 

және 10 МПа алдын ала жүктеме қысымы үшін алынды. Бұл құбылыс алдын-ала ішкі 

қысымның жоғарылауы осьтік созылу жүктемесінің әсерінен Пуассон әсерінен туындаған 

құбырдың радиалды шөгуін шектейді және орам бұрышы мен орам қадамының өзгеруін 

шектейді. 

 
18.13-сурет Жүктеме бірізділігіндегі Мизес кернеуінің өзгеруі Қысым-Созылу. 
 

 
18.14-сурет Ішкі қысымды қолданғаннан кейін осьтік ығысу кезіндегі осьтік жүктеменің 

өзгеруі. 

18.6 Қорытынды 

Бұл тарауда ішкі қысым мен созылу жүктемесі араласқан кездегі болат таспамен 

армирленген иілгіш құбырдың механикалық әрекеті талқыланады. Кнапп бастаған теория 

негізінде алдын-ала жүктелген созудың ішкі қысымға байланысты болатпен армирленген 

иілгіш құбырдың үзілу қабілетіне әсері, сондай-ақ алдын-ала жүктелген ішкі қысымның 

құбырдың созылу қабілетіне әсері зерттеледі, нәтижесінде келесі тұжырымдар жасалды: 

1. Бірінші кезеңдегі осьтік кернеу екінші кезеңдегі құбырдың үзілу қабілетін төмендетуі 

мүмкін. Созылу кезінде болат таспалар бір-бірінен сырғып кетеді, ал орам радиусы, 

орам бұрышы және армирлеуші қабаттың орамасы кернеу жиналмай өзгереді. 

2. Құбырдың ортаңғы аймағындағы ығысу жүктеме жағдайында қысымның әсерінен 

толқын тәріздес көтеру процесін бастан кешіреді Созылу → Қысым, яғни бұл аймақ 

күрделі шиеленісті күйге ұшырайды. 
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3. Алдын ала жүктелген ішкі қысым құбырдың созылу күшінің айтарлықтай төмендеуіне 

әкелмейді, бірақ жүктеме кезінде оның осьтік қаттылығын арттыруы мүмкін Қысым → 

Созылу. Ішкі қысым 20 МПа-дан төмен болған кезде, қысымның жоғарылауы 

құбырдың осьтік қаттылығына үлкен үлес қосады.  
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19 
Ішкі қысым мен иілу араласқан кездегі 

болатпен армирленген иілгіш құбыр 

19.1 Кіріспе 

Қатты болат құбырдың сипаттамаларына жоғары беріктік, жақсы дәнекерлеу және 

коррозияға төзімділік жатады. Сонымен қатар болат құбырлардың қатты ішкі 

қабырғалары энергияны көп тұтынуға әкеледі. Пластикалық құбырлардың коррозияға 

төзімділігі жоғары, беріктігі мықты және қабырғалары тегіс болғанымен, бір пластикалық 

құбырдың төмен беріктігі мұнай-газ құбырларына қойылатын талаптарды қанағаттандыра 

алмайды. Нәтижесінде болат және пластикалық құбырлардың кемшіліктерін жеңетін 

иілгіш құбырлар мұхиттың қатал жағдайларында кеңінен қолданылады [1] 

  Лу [2] спиральды айқасқан орамы бар болат сыммен армирленген (PSP) 

пластикалық құбырлар үшін балама беріктік әдісіне негізделген қысқамерзімді үзілу 

қысымының формуласын шығарды. Севик және т.б. [3] осьсимметриялық жүктемелер мен 

иілу кезінде иілгіш құбырлардың бұралуы мен қисықтығының аналитикалық 

формуласына зерттеу жүргізді. Серпімділіктің үш өлшемді теориясына сүйене отырып, 

Бай және т.б. [4] ішкі қысыммен болат таспалармен армирленген термопластикалық 

құбырлардың механикалық қасиеттерін зерттеді. Сюн және т.б. [5] ішкі қысымдағы PSP 

механикалық қасиеттерін сипаттады. Кернеудің ішкі қысым, осьтік күш және көлемдік 

күш кезіндегі жоғары қысымды ыдыстың деформациясына тәуелділігін Парнасус пен 

Катирчи алды [6]. Алайда ішкі қысым мен иілудің аралас жүктемелері кезінде болатпен 

(БАИҚ) армирленген иілгіш құбырлардың механикалық қасиеттерін зерттеу аздау.  

  Бұл тарауда болатпен армирленген иілгіш құбырлар қарастырылады және 

олардың деформациясы ішкі қысым мен иілудің аралас жүктемесінің әсерінен зерттеледі. 

Орнатылған айналмалы және радиалды механикалық тепе-теңдік теңдеулеріне сүйене 

отырып, БАИҚ үшін иілу радиусы кезінде үзілу қысымының аналитикалық шешімі 

табылды. Соңғы элементтерді талдау иілу жүктемесіндегі БАИҚ үзілу қысымын 

модельдеу үшін жасалады. 

  Осы тараудағы аналитикалық шешім мен СЭ талдауы «Ішкі қысым мен иілу 

кезіндегі болат таспалардың иілгіш құбырларын талдау» мақаласынан келтірілген [7]. 

19.2 Аналитикалық шешім 

 

Егер құбырлар тек иілуге ұшыраса, қима сөзсіз сопақ болады. Алайда айтарлықтай ішкі 

қысым бұл пішіннің өзгерісін азайтады. Демек, иілу жүктемелері кезінде құбырлардың 

үзілу қысымын талдауда сопақ деформацияның әсері шамалы. 

  Үзілу қысымының аналитикалық шешімін алған кезде болатпен армирленген 

иілгіш құбырлардың құрылымы мен қасиеттеріне қатысты келесі болжамдар жасалады: 

 

1. Болатпен армирленген иілгіш құбыр ішкі қабаттан, болат таспаның композиттік 

қабатынан және сыртқы қабаттан тұрады деп болжанады. 

2. Болат таспа мен полиэтилен біртекті, изотропты және өндірістің бастапқы 

ақауларынсыз үздіксіз болып табылады. Көлденең қима әрқашан қысылғанға дейін 
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немесе одан кейін жазықтықтың осіне перпендикуляр болады. Сығылатын радиалды 

тік жазықтық әрқашан радиалды бағытқа перпендикуляр болады. 

3. Талдау процесінде болат таспалар мен полиэтилен қабаттар серпімді күйде болады деп 

саналады. 

 

  Құбыр тек таза момент әсеріне ұшыраған кезде, орталық ось тегіс қисыққа 

айналып, құбырдың әр қимасында тек қалыпты кернеу болады да, ығысу кернеуі 

болмайды. Бұл жағдайда иілу деформациясы екі тең және қарама-қарсы моменттерден 

туындайды. Негізгі ерекшелігі – орталық ось 19.1-суретте көрсетілгендей, сызықтықтан 

жалпақ қисыққа өзгереді. 

  Бейтарап қабаттың қисықтық радиусын Rw ретінде алып, Уw бейтарап қабаттың 

осьтік деформациясынан қашықтығын келесідей көрсетуге болады:  

 

 
19.1-сурет Құбыржолдың иілуінің таза деформациясы. 

 

 

 

(19.1) 

 

мұндағы θw - болат таспаны орау бағыты мен осьтік бағыт арасындағы бұрыш. 

  Құбырдың жоғарыда келтірілген геометриялық теңдеуіне сәйкес таза иілу 

моментінің әсерінен осьтік деформация бейтарап қабаттан қашықтықтың жоғарылауымен 

ұлғаяды деген қорытынды жасауға болады. Изотропия сипаттамаларын ескере отырып, 

болатпен армирленген иілгіш құбырлардың осьтік кернеуі мынадай формула бойынша 

анықталады: 

 

 

(19.2) 

мұндағы Ezi - осьтік серпімділік модулі, ал 휀w - осьтік деформация. 

  Таза жалпақ иілу моментімен құбырдың статикалық теңдеуін белгілеу үшін, 19.2-

суретте көрсетілгендей, жоғарғы бет элементі алынады. Құбырдың сыртқы және ішкі 

диаметрлері сәйкесінше D0 және D3, ал болат таспаның композиттік қабатының сыртқы 

және ішкі диаметрлері сәйкесінше D1 және D2 құрайды. Осы элементтің  жоғарғы бетінің 

ауданы dAy тең. 

  Құбырдың деформациясы таза иілу болғандықтан, мынадай статикалық теңдеу 

алынады:  

 

 

 

(19.3) 
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мұндағы Mw - құбырдың иілу моменті, ал Ez1, Ez2, Ez3 - цилиндрлік координаттардағы 

сыртқы полиэтилен қабатының, болат таспаның композиттік қабатының және ішкі 

полиэтилен қабатының серпімділігінің осьтік модульдері. 

 

 

(19.4) 

 

 

19.2-сурет Таза иілу моментінің әрекеті кезіндегі құбыржолдың ең ұсақ элементі. 

 

 

(19.5) 

  Сыртқы полиэтилен қабатының максималды бойлық созылу кернеуі σz1: 

 

 

(19.6) 

 Болат таспаның композиттік қабатының максималды созылу деформациясы, εz2: 

 

 

(19.7) 

Композиттік қабаттағы болат таспаның бойлық созылу деформациясы: 

 
(19.8) 

Болат таспа кернеуі: 

 
(19.9) 

мұндағы, r және θ радиалды және айналмалыны сәйкесінше белгілеңіз. Әр қабаттың 

радиусы келесідей: ішкі қабат (ri ≤ r ≤ rj), болат таспаның композиттік қабаты (rj ≤ r ≤ rk), 

сыртқы қабат (rk ≤ r ≤ ro). Dm - болат таспамен композиттік қабаттың орташа радиусы, α – 

орам бұрышы (болат таспа мен ішкі полиэтилен құбырының осі арасындағы бұрыш).  
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Геометриялық теңдеуден алынған орамының l-қадамын келесі теңдеумен беруге болады: 

 

(19.10) 

 Болатпен армирленген иілгіш құбырлардың айналмалы тепе-теңдік теңдеуі келесідей: 

 

(19.11) 

мұндағы, b: болат таспаның ені, мм 

δ: болат таспаның қалыңдығы, мм 

n: әр қабаттағы болат таспалар саны 

N: армирленген қабат нөмірі 

ri: ішкі қабаттың ішкі радиусы, мм  

rj: ішкі қабаттың сыртқы радиусы, мм  

rk: сыртқы қабаттың ішкі радиусы, мм  

ro: сыртқы қабаттың сыртқы радиусы, мм 

σg1: болат таспаның бірінші қабатының рұқсат етілген кернеуі, МПа 

σp: тасымалдаушы кернеу ПЭ, МПа 

σg: болат таспаның беріктік шегі, МПа 

𝑝𝐵
𝜃: сақинаның үзілу қысымы 

Болатпен армирленген иілгіш құбырлар үшін осьтік тепе-теңдік теңдеуі келесідей 

өрнектеледі: 

 

(19.12) 

 

мұндағы 𝑝𝐵
𝑧  - осьтік үзілу қысымы. 

 Болатпен армирленген иілгіш құбырлардың қысқамерзімді үзілу қысымы – бұл не 

төменірек болуына байланысты айналмалы үзілу қысымы немесе осьтік үзілу қысымы. 

Материалдардың біркелкі бөлінбеуін және беріктіктің төмендеуін ескере отырып, түзету 

коэффициенті 0,8-ге тең. Сәйкесінше қысқамерзімді үзілу қысымы келесі теңдеумен 

өрнектеледі: 

 

(19.13) 

  Осы тарауда (19.11), (19.12) және (19.13) ұсынылған теңдеулер ішкі қысымдағы 

иілгіш болат құбырлар мен иілуге арналған үзілу қысымының аналитикалық формулалары 

болып табылады.  

  19.1-кестеде көрсетілген геометриялық параметрлері бар болатпен армирленген 

иілгіш құбыр иілу кезіндегі үзілу қысымын зерттеу үшін мысал ретінде қолданылады. 

19.2-кестеде полиэтилен материалының және болатпен армирленген иілгіш құбырларға 

арналған болат таспаның қасиеттері көрсетілген. 

 
19.1-кесте Болатпен армирленген иілгіш құбырдың геометриялық параметрлері. 

Параметр Өлшем бірлігі Мәні  

Құбырдың ішкі диаметрі мм 25 

Ішкі құбыр қабырғасының қалыңдығы мм 6 

Армирленген қабаттар саны / 4 
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Болат таспаның әр қабатының орам саны /  2 

Орам бұрышы градус 54,7 

Болат таспаның қалыңдығы мм 0.5 

Болат таспаның ені мм 52 

Армирленген қабат қабырғасының қалыңдығы мм 2 

Сыртқы құбыр қабырғасының қалыңдығы мм 3,8 

 

 

19.2-кесте Болатпен армирленген иілгіш құбыр материалының қасиеттері. 

Қабат Тығыздығы, [кг/м3] Юнг модулі, 

[МПа] 

Пуассон 

коэффициенті

, [-] 

Беріктік шегі,  

[МПа] 

ПЭ 940 1002 0,45 35 

Болат таспа 7800 210000 0,26 968,5 

 

19.3-кесте Үзілу қысымының аналитикалық нәтижелері 

Иілу радиусы  𝑝𝐵
𝑧  

 
, [МПа] 

 
𝑝𝐵

𝜃:  , [МПа]  Үзілу қысымы, [МПа] 

1 МРИ (0,37м) 62,4 45,5 36,4 

1,5 МРИ (0,55м) 66,9 47,1 37,6 

2 МРИ (0,73м) 69,2 47,8 38,3 

 

 
 

19.3-кесте Полиэтилен қабаттарынан тор жасау. 

  19.3-кестеде иілу радиусы әртүрлі болатпен армирленген иілгіш құбыр үшін үзілу 

қысымының аналитикалық нәтижелері берілген. Мұнда 1,0 МРИ - бұл минималды иілу 

радиусы немесе құбырдың иілу кезінде төтеп бере алатын минималды радиусы. 

 

19.3 Соңғы элементтерді талдау 

Соңғы бөлімде аналитикалық шешім әдісін тексеру үшін 19.1 және 19.2-кестелерде 

көрсетілген параметрлері бар сол құбыр үшін иілу жүктемесіндегі болат иілгіш құбырға  

арналған үзілу қысымын СЭ талдауы жасалады. 
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19.3.1 Соңғы-элементтік модель 

19.3 және 19.4-суреттерде көрсетілгендей, болатпен армирленген иілгіш құбырдың ішкі 

және сыртқы полиэтилен қабаты 400 мм қатты элементтермен модельденеді, ал қабық 

элементтері болат таспамен композиттік қабатты модельдеу үшін қолданылады. Бүкіл 

модель есептеу дәлдігін жақсарту үшін төртбұрышты элементтерден тұрады. 

Бүкіл модель есептеу дәлдігін жақсарту үшін төртбұрышты элементтерден тұрады. 

19.3.2 Шекаралық шарттар 

Байланыстардың күрделілігіне байланысты конвергенция қиындықтарын жеңу үшін 

динамикалық сипаттамаларды егжей-тегжейлі талдау қолданылады. Жүктеме процесі екі 

кезеңге бөлінеді: бірінші кезең - қолданылатын иілу жүктемесі және екінші кезең - 

қолданылатын ішкі қысым. 

  Бірінші кезеңде бір ұшының көлденең қимасы симметрия жазықтығы ретінде 

анықталады, ал екінші ұшының көлденең қимасына момент қосылады. Байланыстырушы 

шектеу қима және деформацияға дейінгі ұштың көлденең қимасының ортасында 

орналасқан тірек нүктесі арасында орнатылады. Иілу тірек нүктесіндегі иілу моментін 

қолдану арқылы жүзеге асады. 

  Екінші кезеңде болатпен армирленген иілгіш құбырдың ішкі бетіне 100 МПа 

таратылған қысым қолданылады. 

 
19.4сурет  Болат таспамен композиттік қабат торын жасау. 

 
 

19.5сурет Бұзылу моментінде 1 МРИ иілу радиусы кезіндегі болат таспаның Мизес 

кернеуі 
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19.3.3 Талдау нәтижелері 

Болат армирленген иілгіш құбырдың сыну қысымын талдау әр түрлі иілу радиусымен 

жүзеге асырылады: бірінші кезеңде сәйкесінше 1,0 МИР, 1,5 МИР және 2 МИР. Екінші 

кезеңде 100 МПа ішкі қысым қолданылады. 

  Алдын ала жүктелген 1 МИР иілу радиусы үшін болат таспаның Мизесінің 

максималды кернеуі ішкі қысымның 35% жүктемесінде 968,5 МПа беріктігіне жетеді. 

19.5-суретте бұзылу кезінде болат таспадағы Мизес кернеулерінің таралуы көрсетілген.  

  1,5 MИР иілу радиусы үшін болат жолақ үшін максималды Мизес кернеуі ішкі 

қысым жүктемесінің 37%-ында беріктік шегіне (968,5 МПа) жетеді. 19.7-суретте болат 

жолақтағы Мизес кернеулерінің таралуы көрсетілген. Алайда, болат жолақ істен шыққан 

кезде, ішкі және сыртқы полиэтилен қабаттарындағы кернеу 7,7% -дан аз, бұл API 17J 

ұсынған ең жоғары рұқсат етілген деформация [8]. Үзіліс қысымы 19.8 суретте 

көрсетілгендей 37 МПа құрайды. 
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19.6-сурет. Бұзылу сәтінде 1 МИР иілу радиусы кезінде ішкі және сыртқы полиэтилен 

қабатының деформациясы. 

 

 
 

19.7-сурет. Иілу радиусы кезінде Болат таспаның Мизес кернеуі 1,5 МИР бұзылған кезде. 

 

 
 

19.8-сурет. Бұзылу сәтінде 1,5 МИР иілу радиусы кезінде ішкі және сыртқы полиэтилен 

қабатының деформациясы. 
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19.9-сурет. Иілу радиусы кезіндегі Болат таспасының Мизес кернеуі 2 МИР бұзылу 

сәтінде. 

  2 МИР иілу радиусы үшін болат таспаның Мизес кернеуі 38% ішкі қысымда 19.9 

суретте көрсетілгендей беріктік шегіне (968,5 МПа) жетеді. Алайда, болат таспасы істен 

шыққан кезде, ішкі және сыртқы полиэтилен қабаттарындағы кернеуі 7,7% - дан аз, бұл 

API 17J ұсынған максималды рұқсат етілген деформация [8]. Үзіліс қысымы 19.10 суретте 

көрсетілгендей 38 МПа құрайды. 

19.4 Жалпыланған нәтижелер 

19.4-кестеде алдын-ала жүктелген иілу радиусы үшін аналитикалық шешім мен СЭ 

талдауы арасындағы алшақтық қысымын салыстыру көрсетілген. Екі әдіс арасындағы 

салыстырмалы айырмашылықтар кестеде де көрсетілген. Талдау нәтижелері бойынша 

келесі қорытындылар жасалды. 

 

 
 

19.10-сурет. Бұзылу сәтінде 2 МИР иілу радиусы кезінде ішкі және сыртқы полиэтилен 

қабатының деформациясы. 

 

19.4-кесте. Аналитикалық шешім мен СЭ моделін салыстыру. 

Иілу радиусы СЭӘ нәтижелері,  

[МПа] 

Аналитикалық 

нәтижелер, [МПа] 

Салыстырмалы 

айырмашылықтар 

1 МИР 35,0 36,41 3,87% 
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1,5 МИР 37,0 37,64 1,70% 

2 МИР 38,0 38,26 0,68% 

1. Аналитикалық шешім мен СЭ әдісі арасындағы салыстырмалы айырмашылықтар аз 

және инженерлік қолдану үшін қолайлы, яғни аналитикалық әдіс жүзеге асырылады, 

ал болжамдар қолайлы деп саналады. 

2. Салыстырмалы талдау көрсеткендей, сыну қысымы аналитикалық шешім бойынша да, 

СЭ моделі бойынша да жүктеме иілу радиусының жоғарылауымен жоғарылайды. 

3. Болат таспасы беріктікке жеткенде, ішкі және сыртқы полиэтилен қабаттары әлі де 

рұқсат етілген ең үлкен деформацияға жете алмайды. Бұл дегеніміз, болат таспа ішкі 

қысым мен иілу кезінде құбырдың пластикалық қабатына дейін бұзылады. 

4. Аналитикалық шешім CЭ талдауынан гөрі үлкен. Себебі, соңғы элемент әдісі болат 

таспалардың екі қабаты арасындағы экструзия мен соқтығысуды қарастырады, ал 

аналитикалық әдіс Болат таспаларды бір қабат ретінде қарастырады. 

  Қорытындылай келе, осы тарауда келтірілген болатпен нығайтылған иілгіш құбыр 

үшін сыну қысымын есептеу әдісі ішкі қысым мен иілуді бір уақытта бастан кешіретін 

құбырдың осы түріне арналған жалпы алгоритм ретінде қолданыла алады. Осы тараудағы 

аналитикалық шешім ұқсас инженерлік міндеттерді жеңілдетеді және оны инженерияда 

кеңінен қолдануға болады. 
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20 
Біріктірілген иілу және сыртқы қысым  

кезінде болатпен армирленген иілгіш 

құбыр 

20.1 Кіріспе 

Иілгіш композиттік құбырлар (ИКҚ) мұнай мен газды жер үсті тасымалдауда кеңінен 

қолданылады және болат армирленген иілгіш құбырлар (БАИҚ) төменгі жағында АТҚ 

тұрақтылық проблемасына тап болған кезде таяз суда қолдануға болатын ең жақсы шешім 

болып табылады. БАИҚ механикалық мінез-құлқы туралы бірнеше зерттеулер 

жарияланды. Өнімділікті бағалау негізінен зауыттардағы өндірістік тәжірибеге 

байланысты, әсіресе қиын еңбек жағдайларында үлкен шектеулерді белгілейді. Теңіз 

қосымшаларындағы БАИҚ сөзсіз жоғары сыртқы гидростатикалық қысымға тап болады 

және орнату және пайдалану кезеңдерінде иілу немесе созылу жүктемелеріне төтеп беруге 

мәжбүр болады. БАИҚ қауіпсіздігі мен сенімділігіне кепілдік беру үшін бірлескен иілу 

және сыртқы қысым кезінде оның механикалық мінез-құлқын мұқият зерделеу қажет. 

  Соңғы бірнеше онжылдықта біріктірілген иілу мен сыртқы қысымға ұшыраған 

теңіз қатты құбырларының механикалық реакциясы зерттеушілердің назарын аударды. 

Корона және Кириакидис [1] бірлескен эксперименттік және сандық жұмыс арқылы 

біріктірілген иілу және сыртқы қысым кезінде ұзын, салыстырмалы түрде қалың 

қабырғалы металл түтіктердің реакциясы мен тұрақтылығын зерттеді. Құбырдың 

реакциясы мен сыни қысу жүктемелері жүктеме жолына байланысты екендігі анықталды. 

Кириакид және оның әріптестері ұсынған модельге сүйене отырып, Гонг және т. б. [2] 

қалың қабырғалы құбырлардың иілуіне симметриялы реакцияны зерттеу үшін бір уақытта 

созылуға, иілуге және сыртқы қысымға мүмкіндік беретін екі өлшемді теориялық модель 

жасады. Алдыңғы теориялық модельді дамыта отырып, олар [3-4] таза сыртқы қысым, 

аралас иілу және сыртқы қысым немесе аралас созылу, иілу және сыртқы қысым кезінде 

еркін бастапқы геометриялық ақаулары бар теңіз құбыржолдарының асимметриялық 

құлау режимдерін анықтады. Армирленген композиттік құбырларға келетін болсақ, Бай, 

Юань және т. б. [5] біріктірілген иілу және сыртқы қысым кезінде АТҚ әрекетін зерттеу 

үшін ығысу деформациясы және алдын-ала бойлық иілу бар екі өлшемді математикалық 

модель жасалды. Жүктеме жолдары АТҚ-ның механикалық мінез-құлқына әсер ететіндігі 

анықталды. Сонымен қатар, олар [6] деректердің көп мөлшерін жинау арқылы ATҚ үшін 

таза иілу, сыртқы қысым немесе аралас иілу және сыртқы қысым кезіндегі беріктік 

формулаларын ұсынды. Сондай-ақ, радиустың қалыңдығына, бастапқы сопақшаға және 

кірістілік шегіне қатынасының әсері талқыланды. Гуан және басқалар [7] соңғы 

элементтерді талдау (СЭТ) арқылы ұқсас зерттеулер жүргізді және АТҚ бойлық иілу 
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кедергісі бұрыштар мен армирленген қабаттың бағытына қатты тәуелді екенін анықтады. 

Нәтижелер көрсеткендей, екі бұрыштық қабатты арматуралау жүйесі бар АТҚ  [±65 / ± 75] 

бұл жүктеме жағдайында екі бұрыштық армирлеу жүйелері үшін бойлық иілу кедергісіне 

ие. 

  Иілгіш композиттік құбырлардың механикалық реакциясын зерттеу негізінен 

металл немесе байланған иілгіш құбырларға бағытталған. Лоурейро Ж. және басқалары 

байланбаған иілгіш құбырлар үшін [8] біріктірілген иілу және сыртқы қысым кезінде 

армирленген каркас таспалары бар иілгіш құбырлардың құлауын бағалайтын толық 

аналитикалық тұжырымды ұсынды. Иілу салдарынан өлшемдердің өзгеруі мен қосымша 

сопақтанудың әсері түпкілікті сыну қысымын бағалау үшін біріктірілді. Рафаэль Фумис 

[9] біріктірілген сығымдалуға, қисықтыққа және қысым жүктемесіне ұшыраған иілгіш 

құбырларды модельдеуге көзқарасты ұсынды, содан кейін ол толық масштабты үлгілерді 

сынау деректерімен салыстырылды. 

  Күрделі реакция мен байланбаған иілгіш құбырлар жүйесіндегі бірнеше 

қабаттардың өзара әрекеттесуіне байланысты олардың механикалық әрекеті әлі толық 

зерттелген жоқ. БАИҚ қисықтық пен сыртқы қысымға ұшырайтын зерттеулер іс жүзінде 

жоқ. 

  Бұл тарауда біріктірілген иілу және сыртқы қысым кезіндегі БАИҚ механикалық 

әрекеті эксперименталды және сандық түрде зерттеледі. БАИҚ үшін иілу қысымын сынау 

процедурасы егжей-тегжейлі ұсынылған. Аралас жүктеме нәтижесінде БАИҚ жаншылу 

реакциясы ABAQUS коммерциялық бағдарламалық жасақтамасының көмегімен 

модельденді. СЭ-модельдің дәлдігі мен сенімділігі СЭ-модельден және БАИҚ бойынша 

толық ауқымды зертханалық эксперименттен алынған деректердің сәйкес келуімен 

расталады. Бұзылу кезінде бойлық тұрақтылыққа әсер ететін факторларды зерттеу үшін 

қосымша талқылау және талдау жүргізіледі. Осы бөлімде келтірілген жұмыс «Сыртқы 

қысым мен иілу кезіндегі болат таспамен күшейтілген термопластикалық құбырдың 

әрекеті» мақаласынан келтірілген [10]. 

20.2 Эксперименттік сынақтар 

20.2.1 Сынақ процедурасы 

 

Құрамдастырылған иілуге және сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ толық масштабты 

зертханалық сынақтары мынадай рәсімдердің көмегімен жүргізіледі. 

 

 
 

20.1-сурет.  Белгілі бір қисықтыққа дейін иілген БАИҚ. 
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20.2-сурет. Үлгіге су құю. 

 

a. Біріншіден, құбыр белгілі бір қисықтыққа бүгіледі және оны осы пішінде сақтау 

үшін 20.1 суретте көрсетілгендей болат кабель қолданылады. 

b. Үлгі толығымен сумен толтырылған. Сынақ үлгісінде түтіктің екі ұшы бар екенін 

көруге болады; біреуі пломбаланған, ал екіншісінде екі тесік бар. 20.2-суретте 

көрсетілгендей, бір тесік су құйылатын түтікке бекітіледі, ал екіншісі су бүрку 

кезінде құбырдың ішінен ауаны шығару үшін қолданылады. Үлгі сумен 

толтырылғаннан кейін, ауа шығатын тесік жабылады. 

c. Толтырылған үлгі гипербарикалық камераға орналастырылады. Нақты 

мәліметтер 15-тарауда келтірілген. Камера толығымен сумен толтырылады, 

содан кейін қымталады. 

d. Гипербарикалық камера қысымның тұрақты көтерілуін қамтамасыз ету үшін 

компьютермен басқарылатын айдау жүйесіне қосылған. Қысым датчигі 

деректерді жинау үшін пайдаланылады және осы экспериментте қысым 

жылдамдығы 0,025 МПа/сек тең таңдалады. 

e. Қысымның өзгеру қисықтары жазылады. БАИҚ-дың күйреуі қысым тарихының 

жазбасында қысымның кенеттен төмендеуімен сипатталады, ал шыңның нүктесі 

- бұл белгілі бір қисықтықпен үлгіні көтере алатын максималды қысым. 

f. Бүктелген үлгі алынып тасталады және процедура келесі үлгі үшін қайталанады. 

20.2.2 Сынақ және талқылау нәтижелері 

20.3 және 20.4-суреттерде иілу радиусы 1,0 және 1,2 м үлгілер үшін қысымның өзгеру 

қисықтары көрсетілген. Екі жиынтық үшін тіркелген максималды қысым сәйкесінше 3,63 

МПа және 3,84 МПа құрайды. Сынақ үлгісі әдетте үш кезеңнен өтеді. Біріншіден, қысым 

жүктеме жылдамдығы баяу артады, бұл камерада қалған қалдық ауа оны қымтап, сумен 

толтырғаннан кейін пайда болуы мүмкін. Содан кейін қысым үнемі жоғарылайды 
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20.3-сурет. Бастапқы иілу радиусы 1 м болатын үлгі үшін қысымның өзгеру динамикасы. 

 
20.4-сурет. Бастапқы иілу радиусы 1,2 м болатын үлгі үшін қысымның өзгеру 

динамикасы. 

  Қысым ақыры шыңына жеткенде, ол жаншылған қысым деп саналады. Содан 

кейін қысым уақыт өте келе, алдымен күрт және біртіндеп төмендей бастайды. Бұл шекті 

қысымға қол жеткізгеннен кейін көлденең қиманың сопақшасы құбырдың ұзындығы 

бойынша біркелкі болмайтындығына байланысты болуы мүмкін. Тоғысу құбырдың ең 

қауіпті бөлігі болып табылатын орташа аралықта пайда болады. Үлгінің ұштарына иілу 

неғұрлым жақын болса, даму соғұрлым баяулайды. Осылайша қысымның төмендеу 

жылдамдығы төмендейді 

  20.5-суретте 1 м иілу радиусы бар БАИҚ иілу деформациясы көрсетілген. Орташа 

құбырдағы сопақшалану - ең ауыр. 

20.3 Соңғы элементтерді талдау 

Бұл бөлімде біріктірілген иілу мен сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ механикалық 

реакциясын зерттеу үшін коммерциялық ABAQUS бағдарламалық жасақтамасын қолдана 

отырып, соңғы элементтер моделі жасалады. 
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20.5-сурет. Иілу радиусы 1 м БАИҚ жаншылуы. 

20.3.1 Соңғы элементтер әдісімен модельдеу 

Ақырлы элемент моделінің шекаралық шарттары Z осіне қатысты симметриялы 

шекаралық шарттар (құбыр ұзындығының бағыты бойынша) бір ұшында қолданылатын 

сынақ үлгісінің шекаралық жағдайларына ұқсас. Екінші жағынан, кинематикалық муфта 

қосылу мүмкіндігімен орнатылады, көлденең қима оның орталық күйінде орналасқан 

тірек нүктесіне бетінің еркін айналуына мүмкіндік береді. C3D8I элементі (8 түйіндік 

сызықтық блок, сәйкес келмейтін режимдер) ішкі және сыртқы ПЭ түтігі үшін таңдалады. 

Төртбұрыштың басым қабығы (S4R) болат таспаларды модельдеу үшін қолданылады, 

өйткені олардың қалыңдығы енінен немесе ұзындығынан әлдеқайда аз. 

  Бұл жағдайда жүктеме екі кезеңде модельденді. Бастапқы алдын-ала иілу алдымен 

басқару нүктесінде айналу арқылы жүзеге асырылады. Содан кейін құбырдың сыртқы 

бетіне біркелкі қысым жасау үшін тағы бір қадам жасалады. БАИҚ иілу немесе 

жаншылуы жүктеменің ығысуына жауап ретінде теріс қаттылықты көрсететіндіктен, 

автоматты тұрақтандыру есептеулердің конвергенциясын жеңілдету үшін қолданылады. 

Процесс барысында демпфирлеудің тұрақты коэффициенті белгіленуі керек. Ғаламдық 

сызықты емес тепе-теңдік теңдеуі келесідей өрнектеледі [11]: 

 
 

(20.1) 

мұнда [K], [C], [F] және [u] - қаттылық матрицалары, демпферлік матрицалар, жүктемелер 

матрицалары және тиісінше орын ауыстыру матрицалары. Сыртқы жүктеме жаншылу 

нүктесіне жеткеннен кейін [K] сингулярлық немесе оң емес болады, ал демпферлік 

матрицалар лезде жаншылуға жол бермейді. Осылайша, СЭӘ-нен бойлық немесе кейінгі 

иілу реакциясын алуға болады. 

  Сандық модельдегі болат пен полиэтилен үшін кернеудің деформацияға 

тәуелділігі бір осьті созылу сынақтары нәтижесінде алынды. Сонымен қатар, модельдеу 

сыналатын үлгілер мен шарттарға толық ұқсамайтынын атап өткен жөн. Алайда, оны 

біріктірілген иілу мен сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ-ның жаншылу сипаттамаларын 

бағалау үшін қолданған дұрыс. 

20.3.2 Сынақ және талдау нәтижелерін салыстыру 

Соңғы элементтік модельде құбыр алдымен қисық сызыққа бүгіліп, соңғы бетіндегі 

басқару нүктесінде көрсетілгендей бұрылады. Содан кейін құбырдың екі ұшы арасындағы 

қашықтық бекітілді. Сыртқы қысымның жоғарылауымен көлденең қиманың жаншылуы 

арта бастайды. Құбыр шекті қысымға жеткенде, құбыр апатты жағдайға дейін 

жаншылады. 20.6-суретте бастапқы иілу радиусы 1 м болатын БАИҚ тұрақтылығын 

жоғалту режимі көрсетілген. 
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  20.7-суретте құбырдың орташа аралығындағы сыртқы қысым мен көлденең 

қиманың сопақшасы арасындағы байланыс көрсетілген, ал сопақтық келесідей 

анықталады 

 
 

 

(20.2) 

мұнда Dmax және Dmin - көлденең қиманың максималды және минималды диаметрлері. 

Сыртқы қысым төмен болған кезде, құбырдың сопақшасы баяу сызықты өседі. 

Жаншылудың қысымына қол жеткізгеннен кейін, сопақша күрт артады, осылайша қисық 

тік болады, бұл сынның критикалық өлшемін көрсетеді. 

  1 м және 1,2 м иілу радиусы бар екі үлгі үшін сынақ және модельдеу нәтижелері 

арасындағы иілу жүктемесін салыстыру 20.1-кестеде келтірілген. Модельдеу нәтижелері 

сынақ нәтижелерінен сәл жоғары. Бірнеше себептер қарастырылады.  

 
 

20.6-сурет.  Иілу радиусы 1 м БАИҚ жаншылуы. 

 
 

20.7-сурет. 1 м иілу радиусымен сопақтықтың қысымға тәуелділік қисығы. 

 

20.1-кесте. Соңғы элементтерді сынау мен талдау арасындағы тұрақтылықты жоғалту 

жүктемесін салыстыру 

Иілу радиусының 

қисықтығы (м) 

Сынақ, [МПа] СЭӘ, [МПа] Айырмашылық 

1 3,631 3,749 +3,25% 

1,2 3,835 4,029 +5,06% 

 

Біріншіден, үлгінің бастапқы ақаулары СЭӘ-де ескерілмейді, бұл құбырдың жүктеме 

қабілетін төмендетуі мүмкін. Екіншіден, сынаманың екі соңғы нүктесі сынақ кезінде 

болат кабельмен бекітіледі, бұл үлгіні жылжыту және осьтік күштердің белгілі бір 
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мөлшерін жасайды. Қосымша күштерді СЭӘ есепке алмайды. Түтік материалының 

әртүрлі бағыттағы анизотропиясы оның механикалық мінез-құлқына да әсер етуі мүмкін. 

СЭӘ-дегі оңайлатуларға қарамастан, нәтижелердің екі жиынтығының сәйкес келуі 

біріктірілген иілуге және сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ механикалық мінез-құлқын 

модельдеу кезінде ұсынылған ақырлы-элементтік модельдің дәлдігі мен сенімділігін 

көрсетеді. 

20.4 Талдау және талқылау нәтижелері 

Бұл бөлімде ұсынылған ақырлы элемент моделі әртүрлі жағдайларда БАИҚ өнімділігін 

зерттеу үшін қолданылады. 

  20.8-20.9 суреттерінде ішкі полиэтилен құбырының Мизес кернеуінің контурлық 

графигі және сығылған күйдегі болат таспаның төртінші қабаты көрсетілген. Екі суреттен 

полиэтилен құбырының максималды кернеуі орташа аралықтағы көлденең қиманың 

максималды және минималды диаметрлерінде пайда болатындығын көруге болады. 

Себебі, сопақтану көлденең қимада айқынырақ болған кезде, максималды және 

минималды диаметрлердің айналасындағы құбырдың деформациясы деформация 

максимумға дейін тез және көп өседі. Болат таспаның қабаттарымен бірдей; алайда 

жоғарғы жағындағы таспаның шеті (созылу жағы) де қатты жүктелген, бұл кернеудің 

шоғырлану проблемасы бар деп болжайды. 

 

 
 

20.8-сурет. Ішкі полиэтилен түтігінің Мизес кернеуі. 

 

 

 
 

20.9-сурет. Болат таспаның төртінші қабатының Мизес кернеуі. 
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20.10-сурет БАИҚ үшін материалдардың түрлі қасиеттері арасындағы сопақтықты 

салыстыру. 

 

20.11-сурет Түрлі қисықтық радиустары үшін сопақтықтың қысымға тәуелділік 

қисықтары. 

  20.10-суретте болат материалы қасиеттерінің БАИҚ реакциясына әсері 

көрсетілген. Бір модельдегі болат таспа иілгіш серпімді, ал екінші модельде серпімді 

пластикалық болып саналады. Сопақтықтың қысымға тәуелділігінің екі қисығы іс жүзінде 

бір-бірімен қабаттасатындығын байқауға болады, бұл БАИҚ бойлық иілу кезінде бұзылу 

пайда болған кезде болат таспаны серпімді материал ретінде қарастырған жөн. 

  Түрлі иілу радиусы үшін SRFP сопақтық-қысым қисықтары 20.11-суретте 

көрсетілген. Иілу радиусының төмендеуімен көлденең қимадағы сопақтанудың даму 

жылдамдығы артып, SRFP төтеп бере алатын шекті қысым төмендейтіні байқалады. Бұл 

20.12-суретте анық көрінеді. 

  

 

 

20.5 Қорытынды 

Бұл тарауда біріктірілген иілу мен сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ механикалық 

реакциясы эксперименттік және сандық әдістермен зерттеледі. 
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20.12-сурет Қисықтықтың  түрлі радиусымен БАИҚ жаншылу қысымы. 

 

  Ұсынылған СЭМ сенімділігі СЭ сынау және талдау нәтижелерінің жақсы сәйкес 

келуімен расталады. Біріктірілген иілу мен сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ-тың 

механикалық әрекетін бағалау үшін СЭМ қолдануға болады. Сонымен қатар келесі 

тұжырымдар жасалады: 

 

а. Құбыр эллиптикалық пішінге ие болған кезде көлденең қиманың максималды және 

минималды диаметрлеріндегі шиеленіс жағдайына ерекше назар аудару керек. 

б. Біріктірілген иілу мен сыртқы қысымға ұшыраған БАИҚ бойлық иілу кезінде 

бұзылумен айналысқан кезде болат жолақтарды серпімді материал ретінде 

қарастырған дұрыс. 

c. БАИҚ жаншылу қысымы қолданылатын бастапқы иілу радиусына байланысты. 
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21 
 

Көлденең қиманы есептеу және болатпен 

армирленген иілгіш құбырды талдау 
 

21.1 Кіріспе 

 

Болат таспамен армирленген иілгіш құбырлар мұнай-газ өнеркәсібінде көптеген 

артықшылықтарына байланысты пайда болады, соның ішінде орташа салмақ, жоғары 

коррозияға төзімділік, жоғары тұтқырлық және т.б. Жалпы алғанда, болат таспамен 

армирленген иілгіш құбырдың конфигурациясы өте қарапайым және ішкі полиэтилен 

қабығынан, сыртқы полиэтилен қабығынан және болат таспаның армирлеуші 

қабаттарынан тұрады. Орамның бұрышы мен болат таспаның геометриясын есептелген 

қысымға және тиісті функционалдық талаптарға байланысты таңдауға болады. Болатпен 

армирленген иілгіш құбырды орнату және пайдалану кезінде ол сыртқы қысым, ішкі 

қысым, иілу, созылу, бұралу және т.б. сияқты операциялық және экологиялық 

жүктемелерді көтереді. Болатпен армирленген иілгіш құбырлардың осы сипаттамаларына 

қойылатын талаптар көлденең құрылымға айтарлықтай әсер етеді. Бұл тарауда инженер-

өндірушілерді қызықтыруы мүмкін иілгіш болат армирленген құбырдың жеке 

сипаттамаларын есептеу кезең-кезеңімен суреттелген.   

  Соңғы бірнеше онжылдықта иілгіш құбырлардың құрылымы мен көлденең 

қимасын жобалауда айтарлықтай ілгерілеушілік болды. Спенглер және т.б. [1] иілгіш су 

өткізгіштердің көлденең иілуінің есептеу формуласын берді және оның қолданылуы 

далалық зерттеулер кезінде тексерілді. Такада және т.б. [2] материалдың сызықтық 

еместігін және құбыр бөлігінің геометриясын ескере отырып, белсенді сынықтарды қиып 

өтетін болат құбырларда максималды деформацияны алудың жеңілдетілген әдісін ойлап 

тапты. Витц, Ж.А. [3] байланбаған иілгіш көлденең қиманың құрылымдық талдауын 

қамтитын тақырыптық зерттеу ұсынды. Олардың көлденең қималарының күрделілігіне 

қарамастан, қатысушылар қолданатын түрлі модельдердегі қабаттардың өзара әрекеттесуі 

ескеріледі және нәтижелер эксперименттік деректердегі осьтік бұралу құрылымдық 

реакциясына сәйкес келеді. Гловер, Алан және т.б. [4] Х100 құбыржолын жасау мен 

қолдануды сәтті өріс жобасы және деформацияға негізделген құрылымды қолдану 

тұрғысынан талқылады. 

  Алайда, жарияланған әдебиеттерде болат таспамен армирленген иілгіш құбырлар 

туралы зерттеулерді аз кездестіруге болады. Бай және т.б. [5] үш өлшемді серпімділік 

теориясына негізделген ішкі қысымға болат таспамен армирленген иілгіш құбырлардың 

механикалық реакциясын зерттеді. Байдың командасы [6] сонымен қатар бұл 

құбырлардың сыртқы қысымдағы механикалық бағытына зерттеу жүргізді. Қазіргі 

уақытта құрылымдық дизайн негізінен иілгіш құбырды қолдануда үлкен шектеулерді 

белгілейтін эмпирикалық тәсілге негізделген. 

  Бұл тараудың мақсаты – көлденең қиманы жобалау үдерісінің қысқаша 

суреттемесі бар иілгіш құбырды талдауды ұсыну. Беріктік шегі, үзілу қысымы, сыртқы 

қысым, иілу, бұралу және т.б. иілгіш құбыр үшін бөлінген, өйткені олар орнату және 

пайдалану кезеңдерінде құбырға түсетін әдеттегі жүктемелер болып табылады. 
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21.2 Механикалық бағыт 

Болат таспалармен армирленген иілгіш құбырдың механикалық бағыты түрлі қабаттардың 

құрамына байланысты. Иілгіш құбырдың негізгі компоненттері – спиральға оралған болат 

таспалар және полимер қабаттары. Түрлі жүктемелердегі механикалық қабілеттерге 

байланысты бірқатар тәжірибелік сынақтар жүргізілді және Ningbo-OPR өнеркәсібімен 

сынау үшін қолданылатын құбырларды шығарады. 

  Ішкі қысым үшін болат таспалардың қабаттары жүктемені көтеретін негізгі 

компоненттер болып табылады. Әдетте, болат таспалардың ішкі қабатындағы кернеу 

басқа болат таспаларға қарағанда сәл үлкендеу. Тіпті салыстырмалы түрде көршілес 

қабаттар сырғып кете алса да, ішкі қысымды жүктеме үшін көрші қабаттар бір-біріне 

мықтап қысылады, сондықтан сабақтастық жағдайы әлі де қолданылады және ішкі 

қысымды АТҚ аналитикалық шешімі иілгіш құбырдың осы түріне қолданылады 

  Сыртқы қысымды жүктеме үшін эксперименттік сынақтар құбыр қисайған кезде 

қысымның кенеттен түсіп кететінін және шыңның нүктесін тұрақтылықты жоғалту 

қысымы ретінде қарастыруға болатындығын көрсетті. Тұрақтылықты жоғалту үдерісін СЭ 

талдау эксперименттік сынақтармен жақсы келісімді көрсетеді. Сыртқы қысым төмен 

болған кезде, сопақтық қысыммен сызықты емес түрде артады. Ұлғайта отырып, сыртқы 

қысым арақатынасының бастайды дамуында желілік жоқ рости. Қысым критикалық мәнге 

жеткенде, қысымның аздап жоғарылауымен құбырдың деформациясы айтарлықтай 

өзгереді. Осыдан кейін қысым түсе бастайды, яғни құбыр беріктік шегіне жетеді. 

Диаметрдің ішкі және сыртқы пластикалық қабаттың қалыңдығына қатынасы иілгіш 

құбырдың сыртқы қысымға төзімділігінде маңызды рөл атқарады. Полиэтилен қабаттың 

қалыңдығын арттыру – жаншылу қысымын арттырудың тиімді әдісі. 

  Біріктірілген иілу және сыртқы қысым жүктемелері үшін иілу қисықтығына 

байланысты жаншылу қысымы төмендейді; иілу қисығы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым 

жаншылу қысымы азаяды. 

  Созылу жүктемесінің әсерінен сыртқы немесе ішкі полиэтилен қабат алдымен әр 

қабат материалының қалыңдығы мен қасиеттеріне байланысты жарылып кетеді. Далалық 

жағдайларда полиэтилен қабаты істен шыққаннан кейін құбыр ақаулы болып саналады. 

API 17J [7] сәйкес полиэтилен үшін рұқсат етілген деформация байланбаған иілгіш құбыр 

үшін 7,7% ретінде анықталған. 

21.3 Көлденең дизайн 

21.3.1 Құрылымға қойылатын талаптар 

API 17J [7], API 17B [9] және API 15S [10] болат таспалардан жасалған иілгіш құбырларды 

жобалау және өндіру үшін кейбір талаптар мен критерийлерді келтіреді. Иілгіш 

құбырларды жобалау және пайдалану жөніндегі анықтамалық [8] сонымен қатар   

 API құжаттарында ұсынылған әдістер туралы маңызды негіздер мен басшылықтарды 

ұсынады. Болат таспамен армирленген иілгіш құбырларды жобалау процедурасы келесі 

кезеңдерде орындалуы мүмкін: 

1-қадам. Материалды таңдау. 

2-қадам. Көлденең қиманың конфигурациясын есептеу.  

3-қадам. Жүйе конфигурациясын жобалау. 

4-қадам. Динамикалық талдау және дизайн.  

5-қадам. Толық жобалау және қызмет мерзімін есептеу.  
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6-қадам. Монтаждық жобалау. 

 

  Жобалау үдерісінде жобаланған құбырдың сенімділігі мен қауіпсіздігін 

оңтайландыру және қамтамасыз ету үшін барлық байланысты факторларды ескеру қажет. 

Корреляциялық факторларға тасымалданатын өнім, функционалдық талаптар, қоршаған 

инфрақұрылым, құбыржолды пайдалану ортасы, сондай-ақ пайдалану және монтаждау 

шарттары және т.б. кіреді. Әзірленген иілгіш құбыр барлық кезеңдерде тиісті стандартты 

талаптарға сай болуы керек. 

  Болат таспамен армирленген иілгіш құбырлардың механикалық сипаттамалары 

мен бұзылу режимдерін түрлі жүктемелер жағдайында түсіну сенімді көлденең қиманы 

жобалау үшін маңызды болып табылады. Көлденең қиманың беріктік шегі құбырдың 

сызықтық сыртқы қабығының, болат таспаның, армирлеуші қабаттардың орам 

бұрыштарының және т.б. геометриялық конфигурациясымен анықталады. Бұл тарауда 

аналитикалық әдіс API 17J талап ететін жобалық талаптың бөлігі болып табылатын кейбір 

нақты жағдайлар үшін механикалық қасиеттер мен беріктік сипаттамаларын бағалау үшін 

қолданылады [7]. Беріктік сипаттамаларына ішкі қысымға ұшыраған құбырдың үзілу 

қысымы, сыртқы қысымға байланысты жаншылу қысымы, минималды иілу радиусы, 

сондай-ақ бұралу кедергісі қабілеті жатады. 

  Келесі теңдеулерді (формулаларды) жобалау процедурасының ерте сатысында 

анықтама ретінде пайдалануға болады. 

  Көлденең қиманы есептеу әдетте номиналды қысымға негізделеді және тек 

осьсимметриялық жүктемелерді ескеретін аналитикалық модельдерді қолданады [8]. 

21.3.2 Беріктік 

Үзілу қысымы 

 

Болат таспамен армирленген иілгіш құбыр үшін айналмалы жүктеме тепе-теңдігінің 

теңдеуі: 

 

(21.1) 

мұндағы: b - болат таспаның ені, [мм]; δ - болат таспаның қалыңдығы, [мм]; n - осы 

қабаттағы болат таспалардың саны; N - армирлеуші қабат қабаттарының саны; ri - ПЭ ішкі 

гильза радиусы, [мм]; rj - ПЭ сыртқы гильза радиусы, [мм]; rk - сыртқы қабықтың ішкі 

радиусы; ro - сыртқы қабықтың сыртқы радиусы, [мм]; θ – болат таспаның орам бұрышы 

[°]; σg - болат таспаның шеткі беріктігі. [МПа]; және σp - ПЭВП мойынтірек кернеуі, 

[МПа]. 

  Болат таспамен армирленген иілгіш құбырдың осьтік жүктемесінің тепе-теңдік 

теңдеуі: 

 

 

(21.2) 

  Байланбаған иілгіш құбырлардың қысқамерзімді үзілу қысымы сақинаның үзілу 

қысымы мен осьтік үзілу қысымының мәндерінен төмен болып табылады. 

 

(21.3) 

Жаншылу қысымы 

Болат таспамен армирленген иілгіш құбырдың пластикалық иілу қысымы [7] тармағында 

көрсетілген қысымға ұқсас, атап айтқанда: 
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(21.4) 

мұндағы, i және j - болат армирлеуші қабаттар мен полиэтилен құбырларының нөмірлері, 

ал Ni және Nj - сәйкесінше олардың қабаттарының максималды саны. 

  Болат таспамен армирлеу қабаты үшін оның эквивалентті иілу қаттылығын 

жұмыста келтірілген формула бойынша алуға болады. [7] оның тұрақтылықты жоғалту 

қысымына қосқан үлесін былайша алуға болады: 

 
(21.5) 

мұндағы n – қабаттағы таспа саны, Lp - қадам, Ei - болат материалдың серпімділік модулі, 

ал b және h – болат таспаның ені мен қалыңдығы. K - төсеу бұрышына және қимадағы 

инерция моментіне байланысты коэффициент, ал Ri - i қабатының орташа радиусы. 

  Ішкі немесе сыртқы полиэтилен құбыры үшін есептелген сыртқы қысымды алу 

үшін итерация әдісі қолданылады: 

 

 

(21.6) 

мұндағы f жоғарғы индекс f өсу қадамын білдіреді, Ej, t - j қабаттың тангенциалдық 

модулі, Ij - баламалы инерция моменті, ал Rj - құбырдың жаңартылған орташа радиусы. 

 

Минималды иілу радиусы 

API 17J [7] минималды сақтау радиусы мен минималды бұғаттау радиусына негізделген 

шексіз иілгіш құбырдың иілу радиусын анықтайды. Бұл әдісті болат таспамен 

армирленген иілгіш құбырлар үшін де қолдануға болады. 

  Түрлі спиральды қабаттардағы элементтер иілу радиусы аз болған кезде бір-біріне 

тиіп кетуі мүмкін. Бұл иілу радиусы минималды бұғаттау радиусы ретінде анықталады 

және қабат геометриясы берілген кезде есептеуге болады. 21.1-суретте армирлеуші 

қабаттардың тиісті геометриялық өлшемдері көрсетілген. Бекіту радиусы құбырдың 

созылу немесе қысу жақтарындағы саңылауды жабу үшін қажет иілу деформациясынан 

анықталады, мұнда қысқару орын алады [7]: 

  

 

(21.7) 

 

мұндағы LP - қабаттағы спиральды таспалардың қадам ұзындығы, n – қабаттағы таспа 

саны, ал R – орташа радиус. Қалған геометриялық қасиеттер 21.1-суретте көрсетілген. 
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21.1-сурет Армирлеуші қабаттардың геометриялық қасиеттері [7]. 

 

  Барлық спиральды қабаттар арасындағы ең үлкен есептік мән иілгіш құбырдың 

бұғаттау радиусы ретінде қабылданады. Максималды рұқсат етілген деформациямен 

реттелетін ішкі және сыртқы полиэтилен арналарының тұтастығын сақтау үшін 

пластикалық полиэтилен қабатының иілу радиусының келесі шегін ескеру қажет: 

 

 

(21.8) 

 

  API 17J [7] сәйкес сақтаудың минималды иілу радиусы (СИР) минималды иілу 

радиусынан (МИР) есептеледі және бұғатты ашу үшін МИР-ден кем дегенде 1,1 есе көп. 

  Сонымен қатар беріктік шегі – иілгіш болат таспалы құбырдың максималды иілу 

моменті, оны да ескеру қажет. Стандартта көрсетілген беріктіктің қор коэффициенттерін 

сәйкесінше инженерлік қолдануда таңдау керек.  

21.4 Бір жағдай мысалында зерттеу  

 

21.4.1 Жалпы мәліметтер 

 

Бұл бөлімде жобалау үдерісін суреттеу үшін болат таспалармен армирленген иілгіш 

құбырдың мысалы келтірілген. Құрылым талаптары келесідей: 6 дюймдік құбыр, есептеу 

қызмет мерзімі 20 жыл, есептеу температурасы 20° С, есептеу қысымы 30 МПа және 

құрлықтағы жұмыс ортасы. 

  Жобалық талаптарға сүйене отырып, көлденең қиманың параметрлері инженерлік 

тәжірибемен қабылданған. 21.1-кестеде болат таспадан жасалған иілгіш құбырдың 

бастапқы есептеу өлшемдері келтірілген.  
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21.1-кесте Жобаланған құбырдың параметрлері. 

Бөлім Параметр  Мәні  

Ішкі қабат Ішкі құбырдың ішкі диаметрі, [мм] 143 

 Ішкі құбырдың сыртқы диаметрі, [мм] 163 

 Ішкі құбыр қабырғасының қалыңдығы, [мм] 10 

Алғашқы екі  

армирлеуші қабат  

Бір қабаттағы болат таспалар саны 2 

Болат таспаның орам бұрышы, [°] 75,7 

 Болат таспаның қалыңдығы, [мм] 0,55 

 Болат таспаның ені, [мм] 60 

Қалған екі қабат Бір қабаттағы болат таспалар саны 4 

 Болат таспаның орам бұрышы, [°] 54,7 

 Болат таспаның қалыңдығы, [мм] 1,05 

 Болат таспаның ені, [мм] 72 

Сыртқы қабат Сыртқы жабын қабаты қабырғасының 

қалыңдығы, [мм] 

6,85 

 Сыртқы жабын қабатының сыртқы диаметрі, [мм] 183,5 

 

21.4.2 Құрылымды талдау 

21.4.2.1 Алдын ала талдау 

Үзілу қысымы (21.1), (21.2) және (21.3) теңдеулерді қолдану арқылы есептеледі. 

Айналмалы үзілу қысымы – 22,8 МПа, осьтік үзілу қысымы – 30,5 МПа, сыналатын құбыр 

үшін үзілу қысымы 22,8 МПа құрайды. 

  Бұл жағдайда үзілу қысымы бойынша беріктік қоры 1,31 құрайды. Практикалық 

инженерлік қосымшаларда ең алдымен беріктіктің қор коэффициентін анықтау керек, 

бірақ бұл осы тараудың негізгі міндеті емес, сондықтан мұнда құбырдың құрылымы 

мысал болып табылады және ол талаптарды қанағаттандыра алады деп болжанады. 

  Жаншылу қысымы (21.4), (21.5) және (21.6) теңдеулерді қолдану арқылы 

есептеледі. Жобаланған құбырдың жаншылу есептеу қысымы 0,83 МПа құрайды. Бұл 

қанағаттандыруы тиіс, өйткені құбыр құрлықта қолданылады. 

  Есептеу құбырының ең аз иілу радиусы (21.7) және (21.8) теңдеулер бойынша 

есептеледі. Жобаланған құбырдың минималды иілу радиусы 1,19 м құрайды. Бұл мән 

беріктік қорымен тасымалдау кезінде буманың өлшеміне сәйкес келуі тиіс. 

21.4.2.2 Соңғы элементтерді талдау 

Толық жобалау нәтижелерін растау үшін құбырлардың өткізу қабілеттілігі үшін соңғы 

элементтерді талдау қажет. Мысалы, ABAQUS көмегімен соңғы элемент моделі болат 

таспалардан жасалған иілгіш құбырлардың жаншылған қысымының болжамды 

көрсеткіштерін тексеру үшін жасалған. 21.2-суретте сыртқы қысымға ұшыраған құбырдың 

ығысу тізбегі көрсетілген, ал сопақтық пен сыртқы қысым арасындағы байланыс 21.3-

суретте көрсетілген. Шың нүктесі құбырдың төтеп бере алатын максималды қысымы 

болып саналады. 

  СЭ талдауынан алынған жаншылу қысымы 0,93 МПа құрайды. Аналитикалық 

әдіс пен соңғы элементтерді талдау арасындағы айырмашылық 4,4% құрайды, бұл 

қолайлы саналады. 
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  Басқа жеке сипаттамалары, соның ішінде үзілу қысымы, минималды иілу 

радиусы, осьтік қаттылық және т.б., сонымен қатар соңғы элементтерді талдаумен 

расталуы тиіс, бірақ бұл тарауда ол суреттелмеген. 14, 16, 17, 18, 19 және 20-тарауларда 

осы сипаттамаларды бағалау үшін соңғы элементтер әдісімен егжей-тегжейлі талдауға 

сілтемелер беріледі. 

 
 

21.2-сурет Сыртқы қысымға ұшыраған құбырдың контурлық графигі. 

 
 

21.3-сурет Сопақтық пен сыртқы қысым арасындағы өзара байланыс. 

21.5 Қорытынды 

Біріншіден, бұл тарауда болат таспамен армирленген иілгіш құбырлардың көлденең 

қимасын есептеу үдерісі егжей-тегжейлі сипатталған. Содан кейін орнату және пайдалану 

кезінде негізгі жүктемелерге ұшыраған құбырдың жеке өткізу қабілетін есептеу әдістері 

арнайы келтірілген. Соңында, 6 дюймдік болат таспамен армирленген иілгіш құбырға 

практикалық талдау жасалды. ABAQUS көмегімен соңғы элементтердің тиісті модельдері 

құбырдың шекті беріктігі туралы болжамдардың дәлдігі мен сенімділігін тексеру үшін 

жасалған. 

  Мысал ретінде келтірілген құбырдың құрылымдық конфигурациясы өте 

қарапайым және өндірістік құны өте төмен болғанымен, құрылымдық дизайн және оның 

көлденең қимасы инженерлік қосымшаларда құбырдың тұтастығы мен қауіпсіздігі үшін 

өте маңызды. Қабаттар арасындағы өзара әрекеттесуді ескере отырып, жеңілдетілген 

бағалау және егжей-тегжейлі СЭМ көмегімен алынған нәтижелер бір-бірімен жақсы 

үйлеседі. Мұнда келтірілген мысал құбырды жобалаудың алғашқы сатысында технолог-

инженерлерге қызықты болуы мүмкін. Алайда біріктірілген жүктеме жағдайында болат 

таспамен армирленген иілгіш құбырдың механикалық сипаттамаларын анықтау үшін 

қосымша зерттеулер жүргізу қажет. 
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Болатпен армирленген иілгіш құбырдың 

зақымдануын бағалау  

22.1 Кіріспе 

Болатпен армирленген иілгіш құбырлар (БАИҚ) - бұл коррозияға төзімділігі және өндіріс 

пен орнатудың салыстырмалы түрде төмен құны арқасында су астындағы қосымшаларда 

үлкен әлеуетке ие байланбаған иілгіш композиттік құбырлардың жаңа түрі.  

  Иілгіш құбыржолдарда өндіру, орнату және пайдалану кезінде ақаулар пайда 

болады. Соңғы жылдары иілгіш құбырлардың зақымдануын бағалау үшін бірнеше 

зерттеулер жүргізілді. Цзи және басқалары созылмалы сауытқа коррозия әсер еткен кезде 

иілгіш құбырдың қалдық сыйымдылығын бағалау үшін тақырыптық зерттеу жүргізді. Үш 

өлшемді сызықты емес соңғы элемент моделі MARC бағдарламалық жасақтамасын 

қолдана отырып, зақымдалған ішкі созылатын армирлеуші сым үшін орташа және 

динамикалық кернеулердің жоғарылауын бағалау үшін жасалды. Зерттеу сонымен қатар 

осы зақымданулардың қысым спираліндегі тиісті кернеулерге әсерін де қамтыды. 

Сонымен қатар ықтималды мағынада көлденең қиманың істен шығуына дейін 

жинақталған уақытқа қатысты сымдардың істен шығу тізбегінің салдары қарастырылады 

[1]. Муньос өзінің сыртқы созылу сауытында бес зақымдалған сымдары бар 4 дюймдік 

байланбаған иілгіш тіреушік үшін таза созылу және бұралу кернеулерінің сынақтарын 

қамтитын талдау нәтижелерін ұсынды. Райзердің ішкі құрылысына қатысты мәліметтерді 

ұсынумен қатар, ол сынақ процедуралары мен осьтік қаттылық, бұралу қаттылығы және 

сымдардағы күштерді қайта бөлу сияқты негізгі сынақ нәтижелерін сипаттады. Сандық 

модельдеу мен сынақ нәтижелерін салыстыру ұсынылды [2]. Sousa компаниясы 

зақымдалған 10 дюймдік иілгіш құбырға таза және аралас осьсимметриялық 

жүктемелердің әсерінен құрылымдық талдау жүргізді. Жүргізілген сынақтар сериясында 

құбырдың созылуына арналған сыртқы сауытта бірден онға дейін үзілген сымдар 

қарастырылды және нәтижелер бұрын ұсынылған СЭ талдауы мен дәстүрлі аналитикалық 

модель арқылы алынған нәтижелермен салыстырылды [3]. Фироозабад сынақтар мен 

тиісті сандық модельдер арқылы бұзылу критерийлерін зерттеу үшін құбыр тізесінің 

зақымдалуын бағалады. Әдебиетте қолжетімді зақымдану индекстері компоненттің істен 

шығуын бағалау үшін пайдаланылды. Болат құбыр тізесінің бұзылуын тұрақты 

амплитудалық жүктеме үшін Парктің зақымдану индексі арқылы дұрыс бағалауға 

болатыны болжанады. Тұрақты циклдік жүктеме кезінде бір бұзылған үлгі негізінде 

есептелген зақым бұзылу өлшемі ретінде белгіленуі мүмкін. Сондықтан түрлі 

амплитудадағы сәтсіздікке дейінгі циклдердің санын сенімді саналған модельдеу 

реакциясы негізінде бағалауға болады [4]. 

22.2 Сыртқы қабаттың зақымдануын талдау 

 

22.2.1 Жалпы 
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ABAQUS бағдарламасының көмегімен сыртқы қабаттың жергілікті зақымдануы бар 

құбырдың СЭ моделі жасалады. Ішкі қысымдағы құбыр үшін шекті деструктивті жүктеме 

есептеледі және сыртқы қабатқа зақым келтірместен осындай құбыр үшін 

салыстырылады. 

22.2.2 Соңғы элементтерді талдау 

Әдетте ішкі қысымдағы құбырдың ұзындығы сыртқы диаметрден 5-7 есе артық, ал бұл 

талдауда ұзындығы 1000 мм құрайды. Соңғы-элементтік модельде ПЭВП ішкі және 

сыртқы қабаттары бірлік ретінде жасалады және C3D8R алтыбұрышты элементтерімен 

байланысады, ал болат таспаның қабаттары S4R төртбұрышты элементтерінен тұратын 

қабық ретінде жасалады. 

  Болат таспамен армирленген иілгіш құбыр – бұл иілгіш құбырдың бекітусіз бір 

түрі; полимерлі қабаттар мен болат таспалар арасында үйкеліс байланысы және 

салыстырмалы сырғанау пайда болады. Сызықтық емес мәселелерге әкелетін көптеген 

байланыс беттері болғандықтан, бұл мәселелерді шешу үшін ABAQUS/Explicit dynamic 

solver қажет. 

  ABAQUS өзара әрекеттесуін модельдеу кезінде қабаттар арасындағы үйкелісті, 

металл таспалар арасындағы үйкеліс пен қысуды модельдеу үшін "жалпы байланыс" 

орнатылады. Қалыпты механикалық бағыт "Байланыстан кейін бөлуге рұқсат етілсін" 

дегенмен  "Қатты байланыс" ретінде анықталады, ал нашарлау жанама бағыт үшін үйкеліс 

тұжырымы ретінде қабылданады. Үйкеліс коэффициенттері 0,1-ге тең деп таңдалған. 

  Шекаралық шарттар үшін бақылау нүктесі құбырдың сол жақ көлденең 

қимасының ортасына орнатылады және секция мен бақылау нүктесінің қозғалысы бір-

бірімен байланысты болатындай етіп құбырдың соңғы бөліміне мықтап қосылады. 

Құбырдың оң жақ көлденең қимасының алты дәрежесі шекаралық шектеулермен 

белгіленеді. 

  Жүктемені қолдану кезінде тегіс қисық квазистатикалық процестерді модельдеу 

және жүктеме жылдамдығын басқару мақсатында жүктеме процесін анықтау үшін 

қолданылады. Жүктеме мен уақыт қатынасы былайша көрінеді: 

  

 
 

(22.1) 

 
 

(22.2) 

  Есептеу нәтижелерінің дәлдігі модельдің көптеген зерттелген энергияларына 

байланысты. Төменде ABAQUS/Explicit-те қолданылатын энергия балансының теңдеуі 

келтірілген: 

 
 

 

(22.3) 

мұндағы EI - ішкі энергия, EV - тұтқыр диссипация сіңіретін энергия, EKE - кинетикалық 

энергия, EFD - үйкеліс диссипациясы арқылы сіңірілетін энергия, EW - сыртқы күшпен 

жасалған жұмыс, ал Etotal - жүйенің жалпы энергиясы. 

  Квазистатикалық процестер үшін сыртқы күштер жасаған жұмыс жүйенің ішкі 

энергиясына тең. Демек, кинетикалық энергия ішкі энергияның өте аз бөлігін құрайды. 

Осы тараудағы барлық талдаулар мен есептеулерде ішкі энергияның кинетикалық 

энергиясының үлесі квазистатикалық жүктеме процесін дәл модельдеу үшін 5%-дан аз 

болуы тиіс. 
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22.2.3 Материал параметрлері 

22.1-кестеде көрсетілген болаттан жасалған иілгіш құбырдың геометриялық параметрлері 

соңғы элементтерді талдау кезінде қолданылады. ПЭ100/ПЭВП моделі негізгі материал 

болып табылады. 22.2-кестеде осы материалдың типтік қасиеттері көрсетілген. 

Армирленген материал – бұл 22.3-кестеде көрсетілген қасиеттері бар болат таспа. 

 

22.1-кесте БАИҚ геометриялық параметрлері. 

Зат Мәні Өлшем бірлігі 

Ішкі диаметр 150 мм 

Ішкі полиэтилен қабатының қалыңдығы 10 мм 

Армирленген қабаттар саны 4  

Болат таспаның қалыңдығы 1 мм 

Болат таспаның орам бұрышы  57 ° 

Болат таспа саңылауы 0 мм 

Армирленген қабаттар болат таспаның саны   4  

Полиэтиленнің сыртқы қабатының қалыңдығы 8 мм 

22.2-кесте  ПЭ100 физика-механикалық қасиеттері. 

Тығыздығы, [кг/м3] Юнг модулі, [МПа] Пуассон 

коэффициенті, [] 

Беріктік шегі, 

[МПа] 

940 1040 0,45 35 

22.2.4 Зақымдануды талдауды модельдеу 

22.4-кестеде көрсетілгендей, бұл бөлімде әртүрлі мөлшердегі зақымдалған сыртқы 

қабаттың екі моделі орнатылған. 

  22.1-суретте иілгіш болатпен армирленген құбырға арналған ABAQUS жалпы 

моделі, ал армирленген қабат бөлшектері 22.2-суретте көрсетілген. Дәлдікті арттыру үшін 

тор нақтыланады және объектінің арақатынасы, бетінің шыңы және басқа да факторлар 

рұқсат етілген шектерде бақыланады. Жылжымалы бұғаттау құбылысын болдырмау үшін 

модель үйкеліс байланысын ескере отырып, сызықтық қысқартылған интегралдау блогын 

пайдаланады. Сыртқы полиэтилен қабатына бойлық бағытта ұзындығы 60 мм және 

радиалды бағытта 8 мм зақым қолданылады. Құбырдың орталық осі айналасындағы 

доғаның ұзындығы 9°-ты құрайды. Жергілікті зақым 22.3 суретте көрсетілген. 

22.3-кесте Болат таспаның физика-механикалық қасиеттері. 

ρst, тығыздығы 

[кг/м3] 

Est, Юнг модулі 

[МПа] 

μst Пуассон 

коэффициенті 

Xst, беріктік шегі 

[МПа] 

7800 206000 0,26 968.5 

 

22.4-кесте Зақымдалған қабаты бар төсеніш параметрлері. 

Мысал Осьтік бағыт, [мм] Радиалды бағыт, [мм] Топсаның бағыты, [°] 
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 60 8 9 

 60 8 18 

 

 

22.1-сурет Болатпен армирленген иілгіш құбыр моделі. 

 

22.2-сурет Болат таспаның моделі. 

 

22.3-сурет  Жергілікті зақымдану моделі. 

22.2.5 Талдау нәтижелері 

Құбырға қолданылатын 25 МПа ішкі қысым ABAQUS жүктеме сатысында 0,15 сек 

жүктеме аралығына сәйкес келеді. Құбырдың екі ұшындағы шекаралық шектеулерге 

байланысты соңғы беттерге жақын кернеудің таралуы айтарлықтай өзгеруі мүмкін, ал 

Сент-Венан принципіне байланысты әсерлер неғұрлым алыс нүктелерде шамалы болуы 

мүмкін. Зақым құбыржолдың орталық бөлігінің сыртқы қаптамасында орналасқандықтан, 

кернеулерді талдау құбырдың көлденең қимасының ортаңғы бөлігінде жүзеге асырылады. 

Құбырдың бұзылуы үзілуге беріктік шегіне жететін болат таспадағы балама кернеу 
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ретінде анықталады. Болат сыммен армирленген композиттік құбыр сияқты болат 

таспамен армирленген иілгіш құбырдың ішкі бетіне қолданылатын жүктеме болат 

таспаның бұзылу өлшеміне жеткенде ішкі жарылыс қысымы ретінде анықталады. 

  22.4-суретте жүктеме кезеңіндегі ішкі энергия мен кинетикалық энергияның 

өзгеруі көрсетілген. Кинетикалық және ішкі энергия іс жүзінде өзгермейді (айырмашылық 

1%-дан аз), бұл есептеу нәтижелерінің тұрақтылығы мен сенімділігін көрсетеді. 

  1-мысалдағы зақымданудың жай-күйін анықтау үшін келесі зақымдану талдауы 

жасалады. 22.5–22.8-суреттерінде зақымдану сыртқы полиэтилен қабығында болған 

жағдайда төрт болат таспаның кернеуінің таралуы көрсетілген. Төрт қабаттың кернеулері 

ішкі болат таспадан сыртынан біртіндеп азаяды. Ішкі таспаның максималды Мизес 

кернеуі 968,5 МПа созылу күшіне жеткенде, жұмыс уақыты толық жүктеме кезеңінде 0,15 

сек құрайды. ξ ұзындығының масштабы – 1-ге, ал қолданылатын ішкі қысым 25 МПа-ға 

тең. 22.9 және 22.10-суреттерде  сыртқы гильза зақым келтірместен корпус үшін ішкі және 

сыртқы болат таспаларға балама кернеулердің таралуын көрсетеді. Болат таспаның Мизес 

балама кернеуі 968,5 МПа созылу беріктік шегіне жеткенде, жұмыс уақыты толық 

жүктеме кезеңінде 0,15 сек құрайды. ξ ұзындығы бойынша масштабтау коэффициенті 1-ге 

тең, ал алшақтықтың ішкі үзілу қысымы 25 МПа-ны құрайды. Осылайша, сыртқы 

қаптаманың зақымдануы ішкі қысым жағдайына аз әсер етеді. 

  22.11-суретте көптеген зақымдануы бар болат таспаның ішкі қабатының 

орналасуы көрсетілген. Талдау 25 МПа жарылыс жүктемесі кезінде зақымдану орнының 

айналасындағы ең ішкі таспадағы кернеулердің таралуын көрсетеді. 22.5-кестеде 25 МПа 

жарылыс жүктемесі кезінде зақымданудың айналасындағы ішкі қабаттың төрт 

нүктесіндегі кернеулер көрсетілген. Зақымға жақын элементтердегі кернеулер бірдей 

болатындығын анықтауға болады, бұл сыртқы қабаттағы зақым үзілу қысымына аз әсер 

ететіндігін көрсетеді. 

 

22.4-сурет  Энергия тұтынудың салыстырмалы кестесі. 
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22.5-сурет  1 болат таспа қабатындағы кернеулердің таралуы (зақымдалуымен). 

 

22.6-сурет 2 болат таспа қабатындағы кернеулердің таралуы (зақымдалуымен). 

 

22.7-сурет 3 болат таспа қабатындағы кернеулердің таралуы (зақымдалуымен).). 
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22.8-сурет  4 болат таспа қабатындағы кернеулердің таралуы (зақымдалуымен). 

 

22.9-сурет 1 болат қабаты кернеулерінің (зақымдалмай) таралуы.    

 

22.10-сурет 4 болат қабаты кернеулерінің (зақымдалмай) таралуы.    
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22.11-сурет  Зақымдалу айналасындағы болат таспаның ішкі қабаты. 

22.5-кесте Зақымдалған орынға жақын болат таспаның ішкі қабаты кернеуінің таралуы  

 

 

 

 

22.3 Түрлі интервалдардың әсері 
 

Түрлі аралықтарда болат таспалармен армирленген қабаты бар иілгіш композиттік құбыр 

моделі ABAQUS-пен жасалынған және олардың ішкі қысыммен бұзылатын жүктемелері 

талданған, сонымен қатар интервал ұзындығының ішкі сыну баспасына әсері 

қарастырылған. Бұл бөлімде сәйкесінше 0 мм, 3 мм және 6 мм таспалар арасындағы 

әртүрлі интервалдары бар үш түрлі модель зерттеледі. 

  Нәтижелердің сенімділігін қамтамасыз ету үшін құбырға 0,15 с жүктеме 

қадамымен 25 МПа ішкі қысым қолданылады. 22.12–22.14-суреттерде ішкі болат 

таспалардың кернеулерінің таспалар арасындағы әртүрлі интервалдармен таралуы 

көрсетілген. Болат таспалар арасындағы аралықтың ұзындығымен кернеудің таралуы 

барған сайын біркелкі болмайды. 22.15-суретте көрсетілгендей, көп қабатты қабаттардың 

шеттеріндегі кернеулер құбырдың басқа бөліктеріндегі кернеулерге қарағанда едәуір 

үлкен, бұл құбырдың ішкі қысымға төтеп беру қабілетін едәуір төмендетеді. Құбырдың 

шетінде беріктік шегіне жеткен кернеу ішкі қысымды анықтау ретінде қолданылады. 

Қауіпсіздік факторларын ескере отырып, осы талдау үшін ішкі қысым түрлі аралық 

ұзындықтар үшін 25 МПа (0 мм), 22,4 МПа (3 мм) және 19,12 МПа (6 мм) құрайды. 

 
 

22.12-сурет Ішкі болат таспаның кернеу диаграммасы (0 мм). 

Металл таспаның кернеуі 1 орын 2 орын 3 орын 4 орын 

Ішкі қабат (зақымсыз) 964 МПа 951 МПа 942 МПа 920 МПа 

Ішкі қабат (зақымданумен, 1 мысал) 958 МПа 960 МПа 956 МПа 926 МПа 

Ішкі қабат (зақымданумен, 2 мысал) 965 МПа 964 МПа 956 МПа 937 МПа 
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22.13-сурет Ішкі болат таспа кернеу диаграммасы (3 мм). 
 

 
 

22.14-сурет  Ішкі болат таспаның кернеу диаграммасы (6 мм). 

 

 
 

22.15-сурет  Ішкі болат таспа кернеуін тарату (6 мм). 

 

22.4 Болат таспаның жеткіліксіз беріктігінің әсері 
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Таспаның төрт қабатының беріктігін іштен сыртқа қарай төмендету коэффициенттері 1,0, 

0,95, 0,9 және 0,85 құрайды. Зерттеу нысаны ретінде құбырдың 100 мм орташа 

диапазонын қабылдай отырып, 22.16–22.19-суреттерде қарқындылық шегіне жеткен 

қабаттардың кернеуі сәйкесінше құбыржолдың бұзылу критерийі ретінде белгіленгендегі  

тиісті қабаттар үшін кернеудің бұзылу күйлері көрсетілген. 22.16-дан 22.19-ға дейінгі 

суреттерде тиісті қабаттар үшін бұзылу кезіндегі кернеулі жағдайлар көрсетілген. Тиісті 

үзілу қысымы 25 МПа, 24,78 МПа, 24,33 МПа және 23,55 МПа құрайды; сондықтан 23,55 

МПа құбыр үшін ең төменгі үзілу қысымы ретінде қолданылады. Таспаның сыртқы 

қабатының зақымдануы көбінесе құбырдың бұзылуына әкеліп соқтыратыны анықталды, 

ал қабаттың беріктігін төмендету коэффициенті 0,85 болды. Ішкі қысымның үзілу 

мөлшері кәдімгі құбырға қарағанда 0,94 есе жоғары болды, бұл болат таспаның ішінен 

сыртқа қарай кернеуінің төмендеуіне байланысты, бұл жеткіліксіз беріктіктің әсерін 

әлсіретеді. 
 

 
 

22.16-сурет 1 болат таспаның кернеуі (беріктіктің төмендеу коэффициенті 1,0). 
 

 
 

22.17-сурет 2 болат таспаның кернеуі (беріктіктің төмендеу коэффициенті 0,95). 
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22.18-сурет  3 болат таспаның кернеуі (беріктіктің төмендеу коэффициенті 0,9). 

 

 
 

22.19-сурет 4 болат таспаның кернеуі (беріктіктің төмендеу коэффициенті 0,85).  
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IV бөлім 

БАЙЛАНҒАН ИІЛГІШ ҚҰБЫР 
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23 
Байланған иілгіш резеңке құбырлар 

23.1 Кіріспе 

Су асты мұнай-газ өнеркәсібінде иілгіш металл негізіндегі құбырларды пайдалану соңғы 

40 жылда айтарлықтай өсті. Осы саладағы иілгіш металл негізіндегі құбырлар олардың 

дизайнына байланысты екі түрге бөлінеді: армирленген болаттан және термопластикалық 

қабаттардан жасалған иілгіш металл негізіндегі құбырлар (бұл кітапта олар иілгіш емес 

иілгіш құбырлар ретінде жеңілдетілген түрде ұсынылған), сонымен қатар армирленген 

болат пен герметикалық эластомер қабаттарын қолдана отырып, иілгіш металл негізіндегі 

құбырлар (жеңілдетілген түрде). Байланбаған иілгіш құбырларда қабаттар бір-біріне еркін 

жабысады, ал байланған иілгіш құбырларда қабаттар химиялық қосылыс арқылы өзара 

байланысады.  

 Байланған иілгіш құбырлардың бірқатар артықшылықтары бар, оның ішінде 

кішігірім ұзындық немесе желіні төсеу үшін кеңістік жетіспеген жағдайда жоғары 

жарамдылықты қосатын түрлері. Басқа артықшылықтардың ішінде мыналарды атап өтуге 

болады:  

 Шағын иілу радиусын қамтамасыз ететін ішкі резеңке иілгішлік;  

 Қысқа және берік қосылыстар;  

 Қысқа ұзындықтағы бұйымдарды жасауға және арнайы талаптарды сақтауға болады, 

мысалы, бір сегментте иілу кезінде қаттылықтың белгілі бір таралуы және т. б.  

 Біріктіру бөлігіндегі иілудегі интегралдық қаттылық элементтері; қажет болған жағдайда 

қосымша арматура қосылуы мүмкін. 

 Өндіріс процесінде отқа төзімділікті немесе сыртқы арматураны арттыру үшін қосымша 

қабаттар қосылуы мүмкін.  

 Қалқымалы құрылғыларға арналған біріктірілген өтпелі муфталар немесе біріктірілген 

қалқымалы арматура қарастырылуы мүмкін.  

Кемшіліктеріне жатқызуға болады:  

 Әр сегмент үшін шектеулі ұзындық, бұл үлкен ұзындықтағы қосылыстарды орындауды 

қажет етеді;  

 Әдетте, байланған иілгіш құбырлармен салыстырғанда төмен сығымдалған қарсылық;  

 Әдетте төмен осьтік (сыртқы) тарту жүктемесі, байланбаған иілгіш құбырлардан 

айырмашылығы.  

 Жоғары иілгішліктің тән артықшылығынан басқа, байланған иілгіш құбырлар 

қысқа бағанның созылмауы, температураға төзімділік, тамаша коррозияға төзімділік, 

беріктік және тиімді муфтаның дизайны сияқты басқа да сипаттамаларға ие. Екінші 

жағынан, термопластикалық қабаттары бар иілгіш құбырлар газды тасымалдау кезінде 

артықшылық болып табылады және ұзақ, қатты учаскелер үшін үнемді өндірілуі мүмкін.  
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23.1.1 Байланған иілгіш құбырларды салу  

Байланған иілгіш құбырлар (сонымен қатар байланған иілгіш жоғары қысымды 

құбыршектер деп те аталады) API 17K [1] және API 16C [2] - мен жабылған және 

құбырдың қажетті беріктігін қамтамасыз ету үшін бірнеше арматуралық қабаттармен 

күшейтілген эластомерлі төсемнен тұрады. Армирленген қабаттар эластомер материалына 

қосылып, эластомермен толығымен тығыздалған.  

 23.1-суретте 2, 4 және 7 қабаттары эластомердің қабаттары, 1 және 8 қабаттары 

сыртқы механикалық зақымданудан және қысымның бұзылуынан қорғайтын металл 

қабаттары, ал 3 және 6 қабаттары эластомердің әртүрлі қабаттары арасында адгезияны 

қамтамасыз ететін брекер матасының қабаттары көрсетілген.  

 

 
 

 

23.1-сурет Үлгілік байланған иілгіш құбырлар [3]. 

  Әдеттегі байланған иілгіш құбыр эластомердің бірнеше қабаттарынан тұрады, 

олар жеке-жеке оралған немесе басылған және байланыстырушы заттарды қолдана 

отырып немесе жылу және/немесе қысым арқылы қабаттарды бір құрылымға бекіту үшін 

желімделген. Бастапқы қабаттар мыналардан тұрады: 

  Сыртқы қабат: қоршаған ортаның сыртқы тұтастығын және сыртқы ортадан, 

ескіруден, коррозиядан, үйкелістен және механикалық зақымданудан қорғауды 

қамтамасыз ететін эластомердің оралған немесе басылған қабаты. 

  Армирлеуші қабат: толтырылатын эластомерлі құрамдағы спиральды орамасы бар 

болат арқандар, жыртылу беріктігі мен құбырдағы ішкі қысымды ұстап тұру үшін 

қолданылады.  Әдетте, болат кабельдер бұралу теңдестіретін құбырларға қол жеткізу және 

қысым әсерінен қабаттағы бойлық және көлденең күштерді теңестіру үшін 55° бұрышпен 

төселеді. Алайда, бұл бұрышты құбырдың қажетті беріктік сипаттамаларына байланысты 

көбейтуге немесе азайтуға болады. Мысалы, жоғары бұрыш құбырдың беріктігі мен осьтік 

қаттылығына байланысты сақина бағытында беріктігін арттыру үшін қолданыла алады. 

  Астар: жұмыс ортасының ішкі тұтастығын қамтамасыз ететін оралған немесе 

басылған эластомер қабаты. 

23.1.2 Байланған иілгіш құбырлардың түрлері 

Бұл басылым мұнай-газ саласында қолданылатын иілгіш құбырлардың келесі үш түрін 

ұсынады: 
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1. Байланған иілгіш құбырлар  

2. Құйма жеңдер 

3. Жоғары қысымды байланған иілгіш құбыр 

Байланған иілгіш субөлгіш бағандар 

Байланған иілгіш субөлгіш бағандар иілгіш бөгеттерді өндіру және енгізу үшін 

қолданылады. API 17K/ISO 13628-10 спецификациясы - байланлған иілгіш құбырларға 

қолданылатын спецификация кодын білдіреді. 

 Байланған иілгіш субөлгішбағандардың көмірсутектерін өндіруде, негізінен, 

аспалы кабель, ПНП мұнарасына арналған иілгіш кабель каналының құбыршектері 

(қалқымалы мұнай кәсіпшілігі платформасы) және ұзындығы аз субөлгіш бағандар 

жүйелері қолданылады. Алайда, салыстырмалы түрде үлкен тереңдікте салыстырмалы 

түрде үлкен ұзындықтағы субөлгіш бағандарды қолданудың бірнеше мысалдары бар [4].  

Құйма жеңдер  

Сұйық жеңдер көмірсутектерді, мысалы, тауарлық мұнай мен сұйытылған мұнай газын 

теңіз арқылы жөнелту үшін қолданылады. Үлкен диаметрлі иілгіш шлангілер әдетте 16-

дан 20-ға дейін мұнай түсіруге арналған. Құймалы түтіктерге қолданылатын код 

шығарылатын айлақтарға арналған құймалы және айдағыш түтіктерді сатып алу, өндіру 

және сынау мәселелері бойынша МӨКХТФ (Мұнай өндіруші компаниялардың 

халықаралық теңіз форумы) басшылығы болып табылады [5].  

 Жеңнің корпусы тоқыма төсемінің, тоқыма сымының немесе болат сымның тиісті 

мөлшерімен нығайтылған резеңке қабаттардан тұрады. Қосымша армирлеуді бір немесе 

бірнеше ендірілген сым спиральдары, сақиналар немесе армирлеуші материалдардың 

басқа түрлері түрінде жасауға болады. Қос рамалы құбыршектегі рамалар арасындағы 

қажетті қосылысты қоспағанда, жеңнің корпусы өзара байланысты және біркелкі 

қыздырып өңделген. Құрылымы сақиналық жүктемелерге және жұмыс үшін 

қолданылатын сыртқы жүктемелерге төтеп бере алатындай берік болуы керек. Жеңнің 

корпусы фланецті болат ұштық қосылыстармен тығыздалған. Фланецтерде стандартты 

түйреуіштерді орнату үшін жеткілікті саңылауға жол беріледі.  

 Стандартты ұзындығы 10,7 м көзделген суасты қайықтары мен теміржол 

цистерналарына арналған құбыршектерді қоспағанда, барлық құбыршектердің барынша 

рұқсат етілген қысымы 15 бар. Суасты қайықтары мен теміржол цистерналарына арналған 

құбыршектер стандартты ұзындығы 9,1 м. Құбыршектердің ұзындығын өлшеу 

фланецтердің үстіңгі бетінен жүргізіледі. Құбыршектің стандартты бөліктері ұзындығы 

бірнеше жүз метрге дейін немесе қалқымалы жеңдер, суасты тізбектері немесе ілулі 

құбыршектер түрінде қосылады.  

 Тұтас жүзбелі құбыршектер кез-келген жағдайда олар құбыршектің номиналды 

диаметрінен алты есе үлкен иілу радиусына дейін, зақымдалмай, құбыр қимасының 

сопақшасы немесе деформациясыз бүгілуі мүмкін.  

Жоғары қысымды иілгіш құбыр 

Жоғары қысымды иілгіш құбыршектер геологиялық барлау жұмыстары кезінде, мысалы, 

жалғастық желісін және бұрғылау кезінде өшіру желісін жалғау кезінде қолданылады. 

Бұрғылау құбыршектері көбінесе цементтеу үшін иілгіш металл құбырларда, бұрғылау 

қондырғыларында және жоғары қысыммен жұмыс істейтін ұқсас қондырғыларда 

қолданылады. Мұндай құбыршектер әдетте үнемі қолданылады және жұмыс алдында 

қысыммен тексеріліп, тексеріледі. Құбыршектердегі ең жоғары рұқсат етілген қысым 
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бұрғылау жабдығындағы қысымға сәйкес келеді, әдетте 5 кси (345 бар), 10 кси (690 бар) 

немесе 15 кси (1034 бар). Байланыстырылған иілгіш құбырлардың бұл түрі үшін API 

7K/ISO 14693 спецификациясы, бұрғылау жабдықтары мен ұңғымаларға қызмет көрсету 

жабдықтары үшін спецификация және API 16c спецификациясы, фитингтік жүйелер мен 

ұңғыманы өшіру желілері үшін спецификация қолданылады.  

23.2 Конструкциясы және мақсаты  

23.2.1 Кіріспе  

Байланған иілгіш құбырлар әртүрлі құбыр жобалау стандарттарына сәйкес нақты қызмет 

көрсету үшін бекітілуі керек. Мысалы, API 17K/ISO 13628-10 спецификациясы [1] 

байланған иілгіш құбырлар үшін, МӨКХТФ  (мұнай өндіруші компаниялардың 

халықаралық теңіз форумы) [5] - құймалы жеңдер үшін, ал API 16c спецификациясы [2] - 

жалғастық желісі жүйелері мен ұңғыманы өшіру желілері үшін қолданылады. Байланған 

иілгіш құбырларды дайындаушының белгілеуімен, рұқсат етілген жұмыс қысымымен 

және пайдалану мақсатымен немесе құбыр тағайындалған сілтеме стандартын көрсете 

отырып, нақты таңбалау қажет.  

 API 17K спецификациясын үйлестіру құбырлардың өткізу қабілеттілігін де, 

олардың ұзақ мерзімді тұтастығын да ескеретін үшінші тарап ұйымының жобалау әдісін 

келісуді қамтиды. Сонымен қатар, іс жүзінде мақұлданған өнімдер мұқият сынақтан өтеді.  

 Байланған иілгіш құбырларға қатысты дизайн шешімдері мыналарды қамтуы 

мүмкін:  

 

 Жобалық қысым: жең оны пайдалану мерзімі ішінде ұшырауы мүмкін максималды 

ішкі қысым. Бұл әдетте жұмыс қысымы мен рұқсат етілген қысым айырмашылығын 

қамтиды. 

 Беріктік шегі: су асты қызмет көрсетуге арналған құбырлар құбырдың есепті 

сипаттамаларға сәйкес жұмыс істеуін тоқтататын деңгейге дейін деформациясы 

болмаған кезде жұмыс тереңдігінде сыртқы қысымды ұстап тұруға арналған.  

 Жоғары осьтік жүктеме: жоғары қысымды құбырлар (жалғастық желісінің 

құбыршектері және ұңғыманы өшіру желілері) құбырда ішкі қысым болмаған кезде 

толтырылған сұйықтықтың массасынан асатын білікке сыртқы жүктемелерге 

ұшырамауы тиіс.  

 Иілу: құбырдың нақты иілу радиусы ешқандай жағдайда минималды иілу радиусынан 

(MBR) кем болмауы керек, өйткені бұл сызыққа зақым келтіруі мүмкін. Иілу радиусы 

қолдану аймағына байланысты. Динамикалық пайдалану дегеніміз-иілгіш құбыр 

циклдік өзгеретін жүктемелер мен ауытқуларға ұшыраған кезде. Жалпы алғанда, 

иілудің динамикалық радиусы сақтау жағдайында ең аз иілу радиусынан 1,5 есе көп 

(динамикалық жүктемелерсіз). 

 Иілу: өндірушімен кеңесусіз және келісімсіз бұралу 1,0°/м-ден аз болуы керек. 

 Газбен жабдықтау: газбен жұмыс істеу үшін белгілі бір газ қызметі үшін арнайы 

тапсырыс берілген құбырлар ғана жарамды. Газбен жабдықтаудағы қысымның күрт 

төмендеуінің саны мен шығыны барынша мүмкін болатын минимумға дейін шектелуі 

тиіс. 

 Температура шегі: құбырдың минималды және максималды жұмыс температурасын 

анықтау қажет. Жұмыс жағдайлары белгіленген температура шегіне сәйкес келуі 

керек; температура шегінен асып кету құбырды зақымдауы мүмкін, әсіресе 

динамикалық жағдайларда. Минималды және максималды жұмыс температурасын 

ескеру қажет. 
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23.2.2 Жобалау критерийлері  

Байланыстырылған иілгіш құбырларға қолданылатын дизайн әдістері API 17k 

спецификациясының стандартты талаптарына сәйкес келеді. Негізгі талап үзіліс 

қысымының жұмыс қысымына қатынасына негізделген. Стандарттар құбырлар 

қолданылатын сапа стандарттарына сәйкес дайындалуы тиіс, сондай-ақ қызмет көрсету 

түрін, номиналды қысымды және температураны қоса алғанда, олардың мақсатын 

көрсететін таңбасы болуы тиіс талаптарды көздейді.  

 23.1-кесте байланған иілгіш құбырлардың жеке қабаттары үшін кернеу мен 

деформацияны жобалау критерийлерін жинақтайды. Эластомерлер қабаттары үшін 

қолдану коэффициентінің мәні эластомер материалының барынша рұқсат етілген 

деформациясын ескере отырып есептелген. Ішкі каркасты қолдану коэффициентінің мәні 

каркастың тұрақтылығын жоғалту режимдерін ескере отырып есептеледі. Кабельді 

нығайтатын қабат үшін пайдалану коэффициенті құрылымдық өнімділікке бөлінген 

жүктеме болып табылады, мұнда құрылымдық өнімділік тұрақты сымның немесе көп 

сымды кабель материалының үлгісінің шартты беріктігі немесе қатты сымның 

максималды созылу күші 0,9 еседен асады.  

23.2.3 Құбырларды жобалау 

Теңіз жағдайында қолданылатын иілгіш жоғары қысымды құбыр үшін ішкі элементтердің 

кернеуі/деформациясы қарапайым жүктемелерге арналған аналитикалық формулалардың 

көмегімен де, аралас жүктемелерге арналған соңғы элементтерді талдау арқылы да 

анықталуы керек. ІСТ қолдану (істен шығу салдарын талдау) гидродинамика, механика, 

жылу беру және газ диффузиясы құбылыстарын қамтиды. Талдаудың күрделілігі 

құрылымдардың айтарлықтай сызықты емес және анизотропты қасиетімен, сондай-ақ 

құрылымның жеке бөліктерінің әр түрлі қасиетімен түсіндіріледі. Жеңдерді модельдеу әр 

түрлі материалдық формулаларды қолдана отырып жасалуы мүмкін, ал материалдық 

тұрақтылар арасындағы айырмашылықтар 5-ке жетуі мүмкін. 23.2-суретте Trelline 

құбырларының мұнай тиеу желісін жобалаудың жиынтық нәтижелері көрсетілген.  

 Trelline жеңдері резеңке, болат сақиналар мен армирленген қабаттардан жасалған 

құбыршектер болып табылады, олар соңында фланецті тығыздағыштар жүйесімен 

жабдықталған. Жеңдер бағанның қажетті ұзындығын қамтамасыз ету үшін болттармен 

өзара байланысты. 23.3-суретте субөлгіш колонна жүйесінде Trelline жеңдерін 

пайдаланатын батырылатын тиеу жүйесінің негізгі элементтерінің жалпы орналасуы 

көрсетілген. Түсіру кезінде гравитациялық негіздің орталығы мен жеңнің соңғы клапаны 

арасындағы көлденең қашықтық 100 м ± 10 м құрайды. Құбыр теңіз түбіне салынған 

кезде, бұл қашықтық 180 м ± 10 м болуы керек. Корпусты көтеру және төсеу кезінде 

корпустың конфигурациясы маңызды. Айта кету керек, базадан қашықтық жеңнің соңғы 

клапанының тік орналасуымен анықталады. Корпус көтерілген сайын цистерна біртіндеп 

гравитациялық негізге жақындауы керек. Төсеу жағдайында кері тәртіпте әрекеттерге де 

қатысты. Ажыратылған режимде корпус теңіз түбінде орналасқан және қоршаған ортаның 

қолайсыз жағдайларында жұмыс істеуге өте ыңғайлы, мысалы, жүзу жеңі айлақ 

шұңқырының маркерімен байланысты болады. Осы дизайндағы тоқылған жең 

конфигурациясы оны үйлесімді етеді және судың тереңдігімен салыстырғанда 

айтарлықтай қозғалыстарға жарамды етеді. 
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23.1-кесте Иілгіш құбыршек қабатын есептеу критерийлері 

Иілгіш құбыр 

қабаты 

Есептік 

жүктеме 

Есептеу жүктемесінің мысалдары және 

жүйелердің жұмыс жүктемесі  

Монтаждау Функционалдылы

қты тексеру 

Қалыпты жұмыс режимі Штаттан тыс 

пайдалану 

Функционалд

ық және 

климаттық 

Функционалд

ық, 

климаттық 

және 

авариялық 

Қайта 

пайдалану 

Төтенше 

пайдалану 

Функционалд

ық және 

климаттық 

Функционалд

ық, 

климаттық 

және 

авариялық 

Функционалд

ық, 

климаттық 

және 

авариялық 

Эластомер 

қабаты 

Ескі 

материалды

ң 

деформация

сы 

Ескі материал үшін рұқсат етілген максималды деформация есептелген максималды деформацияның 50% - 

ын құрауы керек 

Ішкі каркас Кернеу және 

шекті 

рұқсат 

етілген b 

жүктемесі 

0,67)Dмакс ≤ 300 m үшін  

{[(Dмакс 300)/600] × 0,18 + 0,67} 300 м <Dмакс <900 м үшін  

(0,85)  Dмакс ≥ 900 м үшін 

Арматураланғ

ан қабат 

С жүктемесі 0,55  0,85  0,85  0,67  0,85  0,91 
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23.2-сурет Мұнай тиеу желісінің белсенділігін шолу сызбасы [6]. 

23.2.4 байланыстырылған иілгіш құбырды жобалау 

Байланыстырылған иілгіш құбырлар болаттан және бір-бірімен байланысқан эластомерлі 

материалдардан жасалған. Байланыстырылған құрылымда иілгіш құбырдың 

қабырғасындағы қабаттар бөлек жасалады, содан кейін бір байланыстырушы түйін 

берілген ұзындыққа қалыптасады, онда муфталар құбырдың ажырамас бөлігі болып 

табылады немесе гидравликалық қысу арқылы вулканизацияланған құбырға орнатылады  

 
23.3-сурет Суасты жүктеме жүйесінің жалпы орналасу сызбасы [6]. 
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  Байланыстырылған иілгіш құбырлар техникалық қызмет көрсету талаптарына 

байланысты әртүрлі қабаттарға ие болуы мүмкін. 23.4-суретте Contitech шығарған иілгіш 

құбырлардың негізгі қабаттары көрсетілген [7].  

   1-қабат: Тот баспайтын болаттан жасалған иілген құбыр (ішкі каркас).  

Негізгі функцияларға эластомерлі ішкі жабынды механикалық зақымданудан қорғау 

(ішкі жабынның тозуынан қорғау), вакуумды қызмет көрсету кезінде газды пайдалану 

немесе декомпрессия жағдайында көпіршіктердің пайда болуын болдырмау, иілгіш 

құбырдың қабырғасын бекіту және құбырларды тазартуды қамтамасыз ету жатады. 

Материал тасымалданатын ортаға байланысты AISI 304, 316L немесе 254 SMO 

сапалы баспайтын болат болуы мүмкін.  

    2-қабат: Эластомерлі полимерлі жабын  

Каркас (қабат (1)) ауа өткізбейтін болғандықтан, каркастың сыртындағы қабат (2) ауа 

өткізбейтін қабат ретінде қызмет етеді. Ол иілгіш құбырдың гидрооқшаулағыш 

тосқауылы ретінде қызмет етеді және құбырлардың дизайнын тасымалданатын 

ортаның коррозиялық және абразивті әсерінен қорғайды.  

 
23.4-сурет  Contitech иілгіш байланған құбырлардың негізгі қабаттары. 

Жасырын бағанның қалыңдығы ішкі қысымға, ішкі диаметрге және тасымалданатын 

ортаның абразивтілігіне байланысты. Жасырын колоннаның материалы шикі 

мұнайдың, теңіз суының, газдардың, гидравликалық сұйықтықтың немесе құбыр 

арқылы өтетін кез-келген басқа заттың химиялық және жылу әсеріне төтеп беруі 

керек. 

    3-қабат: Тоқыма қабаты 

Олардың функциясы ішкі қысымға байланысты жүктемені бөлу болып табылады 

    4-қабат: Қаттылық элементі бар спираль (суретте көрсетілмеген) 

Оның функциясы-осьтік кернеу күші және/немесе сыртқы қысым әсерінен құбырды 

бұзылудан қорғау. Сондай-ақ, ол қатты иілу кезінде де бұралудың алдын алады. 

    5-қабат: эластомерлі жастық қабаты 

Олардың функциясы жабысқақ адгезияны және әртүрлі қабаттар арасындағы өзара 

әрекеттесуді қамтамасыз етеді. 

    6-қабат: жоғары беріктігі бар болат кабельді нығайту 

Олар жүктемеге төтеп беретін элементтер ретінде қызмет етеді және ішкі қысымға 

төзімділікті анықтайды. 

    7-қабат: эластомерлі жабын 

Оның функциясы соққы, үйкеліс, ауа райы, теңіз су, мұнай және т. б. иілгіш құбыр 

қорғау болып табылады Сәйкес сұрау салуы мүмкін қолдануға қорғау жабыны. 

    8-қабат: тот баспайтын болаттың сыртқы қабаты орамнан қорғайды 

Оның функциясы-құбырды сыртқы механикалық зақымданудан қорғау. Ең көп 

таралған материал-AISI 304 баспайтын болат. 

 Түсіру құбырлары үшін серпімді жабынның сыртқы бетіне жүзу қабаттарын 

қолдануға болады. 
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23.2.5 шеткі бекіткіштер 

23.5-суретте кіріктірілген және айналмалы спиральды арматуралық қабаттары бар соңғы 

бекітпелердің екі түрі көрсетілген. Құбыр қысымға ұшыраған кезде спиральды 

арматуралық қабаттар сыртқа қарай итеріледі, ұстап алу күшейеді. Эпоксидті қоспа 

арматура мен соңғы қосылыстарды байланыстыру үшін қолданылады. 

 
Кіріктірілген 

 

 
Обжимной 

23.5-сурет Contitech кіріктірілген және қысу қосылысы [8]. 

 

 
                             Соңғы қосылыс                                    Құбыр  

23.6-сурет, Dunlop Oil & Marine өндірісі, шеткі бекіткіш  [9]. 

  23.6-суретте сыртқы жағынан соңғы бекіту көрсетілген. Бұл дизайнмен 

спиральды құрыш болаттың ұшына бекітіледі, көбінесе құбырдың иілгіш бөлігінде 

қолданылатынға қарағанда қатаң және берік эластомермен. Әдетте, сақинаның орамасы 

спиральдың сыртқы жағында күшті адгезияны қамтамасыз ету үшін қолданылады.  

  Модульдің құбыр корпусынан терминалды бекітуге немесе қатты құбыр 

байланысына тегіс ауысуы қатаң төсемдердің көмегімен жүзеге асырылады. Жоғары 

қысымды резеңке құбырларда қатты төсемдер ажырамас болып табылады және металл 

муфтамен де, құбыр корпусымен де химиялық жолмен бекітіледі. Ол құбырлардың негізгі 

қабаттарымен бірге жасалады (яғни кіріктірілген және қатайтылған). Қатты төсемдер 

резеңке, резеңкеленген тоқыма және болат сымдардан тұрады, олардың қалыңдығы 

әртүрлі және олардың арасындағы қашықтық әртүрлі. Салыстырмалы түрде қарапайым 

өңдеуден басқа, бұл дизайнның басты артықшылығы-бұл мойынның арматуралық 

конструкцияларының кең спектрін қолдануға мүмкіндік береді, осылайша құбырдың 

ұзындығы бойымен иілу кезінде қаттылықтың оңтайлы таралуын қамтамасыз етеді. Қатты 

төсемдерге қойылатын талаптар иілгіш құбырдың нақты жұмыс конфигурациясы кезінде 

соңғы бекіткішке жақын жеңде әрекет етуі мүмкін жүктемелер комбинациясының ең 

қолайсыз нұсқасымен айқындалады.  

23.2.6 Материалдар 

Полимерлерді үш негізгі категорияға бөлуге болады: термопластика (пластмассалар), 

термосет материалдары және эластомерлер (резеңке). Әдетте термосет деформацияға 
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төзімді, ал эластомерлер аз кернеумен оңай созылады,ал термопластика кернеудің аралық 

сипаттамаларын көрсетеді. Термопластиканы жылу мен қысым әсерінен композиттік 

пішіндер ретінде жасауға болады, әдетте қысыммен немесе қысыммен құю арқылы, 

балқытылған тізбекті қатты күйінде сақтайтын салқындату арқылы. Термопластика 

қабаттары байланыссыз иілгіш құбырлар өндірісінде қолданылады [10].  

  Термосет материалдары әр түрлі қосылыстардан тұратын және термосет 

материалдарында шыны немесе көміртекті талшықтармен біріктірілген жетілдірілген 

құрылымдарда қолданылады. Шыны талшықпен нығайтылған эпоксидті шайыр мұнай кен 

орындарында кеңінен қолданылады. Тиісті жағу әдістерімен және бекітілген рәсімдермен 

жаңа термореактивтік материалдарды пайдалана отырып, осындай құбырлардағы 

орындарда құбырларды жөндеу әдістерін әзірлеу кен орындарында табысты қолданылады. 

  Эластомерлер-маңызды және екі жақты созылу қасиеттерімен сипатталатын 

полимерлердің аморфты (бұзылған) класы. Эластомерлер резеңке ретінде де белгілі және 

жұмсақ, Деформацияланатын және сығылмайтын материал ретінде сипатталады. Бұл 

жұмсақ, өйткені оның бойлық серпімділік модулі қатты материал үшін төмен және 

деформация функциясын орындайды. Ол деформацияланған, іс жүзінде серпімді, негізінен 

серпімді және екі жақты серпімді. Ол сондай-ақ сығылмайды және деформация кезінде 

тұрақты көлемді сақтай алады. Осылайша, эластомерлер резеңке иілгішлігіне байланысты 

байланыстырылған иілгіш құбырларды өндіру үшін қолданылады және иілу радиусы аз 

деформацияланған қисықтарды жасауға мүмкіндік береді.  

Материалды таңдау 

Байланыстырылған иілгіш құбырларға арналған эластомерлердің түрлері олардың 

майларға немесе мұнайға төзімділігі ішкі бетінен төмендейтін етіп таңдалады, ал соққыға 

төзімділік пен тұтқырлық диаметрмен жоғарылайды. Эластомердің ішкі қабатының беті 

көмірсутектермен әрекеттеседі, ал эластомердің сыртқы қабаты теңіз суларына ұшырайды. 

Құбырды нығайту үшін спиральды бұралған арматуралық сымдардың, кабельдердің, 

маталардың қабаттары белгілі бір қашықтықтан енгізіледі. Байланған болат бекіткіштер 

құбырларды ось бағытына қосуға мүмкіндік береді.  

  Барлық техникалық шарттарға сәйкес келетін материалды таңдау не 

жеткізушінің жауапкершілігімен жүзеге асырылуы мүмкін және пайдаланудың берілген 

шарттары мен пайдаланудың есептік мерзіміне негізделуі мүмкін, не оператор ұқсас 

жағдайлардағы алдыңғы жұмыс тәжірибесінің негізінде айқындауы мүмкін. 

Материалдарды таңдау нақты қолдану саласы, пайдалану шарттары, сұйықтықтардың 

үйлесімділігі, процедуралар, квалфикациялық және т. б. үшін жасалуы керек.  

 Таңдау критерийлері мыналарды қамтиды: 

 Жұмыс қысымына, температураға және тығыздау конструкциясына сәйкес келетін 

механикалық қасиеттер деңгейлері, мысалы, бойлық серпімділік модулі, 

 Үзіліс кезінде деформация / ұзарту, 

 Үзілуге беріктігі, 

 Қысу кезіндегі қалдық деформация, 

 Кернеудің релаксация жылдамдығы. 

 Қызмет көрсету кезінде олармен жанасатын сұйықтықтардың химиялық әсеріне 

төзімділік. 

 Экстремалды температуралық пайдалану кезіндегі тұрақтылық 

 

  Полимерлер төмен температурада сынғыштыққа және жоғары температурада 

жұмсақтыққа ие бола алатындықтан, жұмыс температурасы туралы нақты түсінік қажет. 

Алайда, тек максималды және минималды экстремалды температураларға арналған иілгіш 

полимерлі құбырларды жобалау өте консервативті болуы мүмкін. Нақты температура 

талдау қаншалықты маңызды жұмыс және төтенше температура байланысты иілгіш 

құбырлар пайдаланылатын шыны TG және балқу температурасы TM эластомерлер үшін 
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қаншалықты жақын болып табылады байланысты болады. 23.7-суретте полистиролдардың 

үш түрі үшін температура кестесіне қатысты қасиеттердің өзгеруі көрсетілген. Полимер 

тізбегі неғұрлым иілгіш болса, Tg соғұрлым төмен болады.  

  Байланыстырылған құбырларда қолданылатын эластомерлік материалдардың 

типтік қасиеттері 23.2-кестеде келтірілген. Деректер, ең алдымен, Contitech-rubber веб-

бетінің деректеріне негізделген[7]. Қолданудың жалпы қасиеттері мен үлгілік саласын 

сипаттау осы пайдалану үшін материалды таңдау кезінде басшылық ретінде 

пайдаланылмауға тиіс. Қолданар алдында материалды сынақтан өткізу керек.  

 

23.7 3-сурет  3 полистирол үшін температураға қатысты модуль қасиеттерінің өзгеруі. 

23.2-кесте Байланған иілгіш құбырлар үшін қолданылатын эластомерлер  

Резеңке Тир Негізгі қасиеттері  

Бутадиенді каучук  Өте төмен температура және абразивті қасиеттері. Төмен ауа 

және газ өткізгіштігі, жақсы қышқыл - каустикалық қарсылық, 

жақсы физикалық қасиеттері, жақсы жылу кедергісі, минералды 

майдан алынған сұйықтықтарға ешқандай қарсылық жоқ.  

Хлоропрен каучук  Тамаша ауа-райы, озонға төзімділік және отқа төзімділік. Мұнай 

мен химикаттардың әсеріне орташа төзімділік 

Этилен пропилен  Өте жақсы озонға беріктілік, ауа райына, ыстыққа, химиялық 

заттарға және қартаюға қарсы тұру. Төмен мұнай кедергісі 

Бутадиен-нитрилді 

каучук 

Мұнай негізіндегі сұйықтықтарға өте жақсы төзімділік( хош 

иісті заттарға орташа төзімділік), жақсы физикалық қасиеттер 

Табиғи резеңке  Тамаша физикалық қасиеттері, оның ішінде тозуға және төмен 

температураға төзімділік. Мұнай мен ЖЖМ әсеріне төзімділігі 

жоқ 

Бутадиен-нитрилді 

каучук / 

Поливинилхлорид  

Мұнай мен атмосфералық құбылыстарға өте жақсы төзімділік, 

төсеу және жабу үшін, әсіресе суыққа төзімді емес 

 

23.2.7 Қолдану 

Байланған иілгіш субөлгіш бағандар 

API 17K-ке сәйкес жасалған иілгіш субөлгіш бағандар (құбыршектер) негізінен 

көмірсутектерді өндіруге, су құюға, газ айдауға және көмірсутектерді тасымалдауға 

арналған секіргіштердің жоғарғы жағында қолданылады. Кейде API 17K стандартының 

талаптарына сәйкес келетін ұзындығы ұзартылған құбыршектер де қолданылады. Мұндай 

ұзын құрылымдар динамикалық су сепараторлары үшін де, ірі ұңғымалардан мұнай 

тасымалдау кезінде де қолданылды. 23.8-суретте Heidrun аспалы тіректері бар 
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платформаның мысалы көрсетілген, онда 5 ½ өндіруші және 2 газолифт құбыршектері 

фонтандық арматураға қосылған [8].  

 Теңіз мұнай-газ өнеркәсібінде байланысты иілгіш субөлгіш бағандарды 

(құбыршектерді) қолдану мыналарды қамтиды 

 Құрамында газ тәрізді қабат флюидтері бар мұнай 

 Газды тасымалдау 

 Газ бүрку 

 Газлифтную пайдалануға 

 Жоғарғы құрылыстың бөгеті 

 Қосқыш ұстатқыш 

 Фрейм 

 Субөлгіш баған 

  Көмірсутектерді өндіру және газбен жабдықтау үшін иілгіш субөлгіш бағандар 

шығару бойынша өнімдер мен қызметтердің типтік ассортименті 23.3 және 23.4-

кестелерде келтірілген [12].  

Құйма жеңдер  

Стандартты сұйық жеңдер CALM типті якорь терминалдарында кеңінен қолданылды және 

1960 жылдардан бастап ашық теңізде цистерналарды тиеу мен түсірудің негізгі құралы 

болды. Дегенмен, бір нүктелі қашықтағы айлақтардың басқа түрлері (SPM) мұнай кен 

орындарын, әсіресе терең теңіз кен орындарын игеру жоспарларында тиеу-түсіру 

жұмыстары үшін ең қолайлы нұсқалар анықталған жағдайларда жиі қолданылады. 

 

23.8-сурет ПНС Хайдрун өндірістік және газ лифтілік құбырлар 

23.3-кесте Шикі мұнай өндіруге және газбен жабдықтауға арналған өнімдер ассортименті  

 

Ішкі 

диаметрі  

Максималды 

жұмыс қысымы 

(бар)  

Жұмыстың 

температуралық 

режимі  

Түсініктеме 

2 –5  500  30 °C-тан +90 °C-қа 

дейін  

* Көптеген модельдер ұзындығы 

30 м, кейбір модельдер ~100 м 

ұзындықта ұсынылады.  

- 2 жеткізушінің API 17K 

мақұлдаған жобалары бар 

6 –6  Диаметрі 350-ден 

90-ға дейін 

30 °C-тан +90 °C-қа 

дейін  

* Максималды ұзындығы ~30м  

* 2 провайдерде API 17K 
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азайту  мақұлдаған жобалар бар 

Жоғарыда көрсетілгендерге қолданылатын қызмет көрсету шарттары:  

1) сұйықтықтағы хош иісті заттардың шектеулі мөлшері  

2) Сұйықтықтың H2S шектеулі мөлшері  

3) кейбір конструкциялар үшін газды пайдалануды шектеу 

 

23.4-кесте Мұнай экспортына арналған иілгіш металл құбырларға арналған өнімдер 

ассортименті.  

Ішкі 

диаметрі  

Максималды жұмыс 

қысымы (бар)  

Жұмыстың 

температуралық 

режимі  

Түсініктеме 

6 –24  Әдетте 15 бар, бірақ 

қажет болған жағдайда 

50-70 барға жетуге 

болады 

20 °C-тан +80 °C-

қа дейін  

* Максималды ұзындығы 

12.2 М 

* 1 провайдерде API 17K 

мақұлдаған жобалар бар 

Жоғарыда көрсетілгендерге қолданылатын қызмет көрсету шарттары:  

1) қышқылдан қорғалған нұсқада  

2) тұрақтандырылған шикі мұнай,  

  Тұтастай алғанда, СДҚ (шығарылатын айлақтық құрылғы) кеменің мұрны 

жанында танкер айлаққа өтетін сұйықтықты арқандап байлау және айдаудың кіріктірілген 

жүйесінен тұрады. Сұйықтықты айдау цистерна мен СДҚ арасындағы иілгіш құбырлар 

арқылы жүзеге асырылады. 23.9-суретте көрсетілгендей, қалқымалы құбыршек ДПО 

айналмалы платформасында және импорттаушы цистернада құбырлардың борт 

сыртындағы жүйесі арасында байланыс түзеді. Ішкі және сыртқы екі жүзетін құбыршек 

бар.  

  CALM жүйесінде қолданылатын құбыршектердің түрі мен сипаттамалары 23.5-

кестеде келтірілген.  

Бағалау ұңғымаларын барлау үшін қолданылатын жоғары қысымды иілгіш құбырлар  

Мұнай-газ барлауында бұрғылау үшін қолданылатын жоғары қысымды иілгіш 

құбырларды олардың функцияларына байланысты келесі түрлерге бөлуге болады:  

 Жалғастық және ұңғыманы өшіру желісінің құбыршегі 

 Бұрғылау құбыршегі 

 Иілгіш манифольд 

 

23.9-сурет CALM айлақ буйя жүйесіндегі иілгіш құбырлардың мысалы [11]. 
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23.5-кесте CALM айлақ буйя жүйесіндегі құбырлардың сипаттамасы. 

№ 
Атауы Түрі Сипаттамалары 

1 ФОБ Күшейтілген Буя құбыры 

2 Негізгі жол Қалқыма Қалқымалы құбыршектің негізгі компоненті 

3 Қоңыраулы 

құбыр 

  

4 Артқы бөлігі Қалқыма Цистернаның электрлік үзік ұшында рельстік 

құбыршекті өңдеуге арналған негізгі сызықпен 

салыстырғанда ең кіші сыртқы диаметр 

5 Каркас жеңі Қалқыма Көтергіш кронштейндермен үлкен иілгішліктің 

орталық манифольдын стандартты қосылымына 

арналған рамалық жең 

 

 Цементтелген құбырлар 

 Бұрғылау ерітіндісін беру жеңдері 

 Бұрғылау бағанының компенсаторының жеңдері 

 

  Бұрғылау желісі және иілгіш желінің ұңғымасын өшіру сызығы терең бұрғылау 

жұмыстарын жүргізу кезінде өмірлік маңызды қорғаныс құралы болып табылады және 

шығарындыға қарсы превентер құрылғысының ажырамас бөлігі болып табылады. 

Бұрғылау кезінде соғылған кезде желілер жұмысқа қосылады. 23.10-суретте Ensco 101 

өздігінен көтерілетін бұрғылау қондырғысында қолданылатын иілгіш құбыр ұңғымасын 

өшіру сызығы мен жалғастық сызығының мысалы көрсетілген. Құбырлар-бұл 

шығарындыларға қарсы превенторлардың жоғарғы блогына қосылған API 16C құбырлары. 

  Айналмалы және тербелмелі қондырғыларға, цементтеуге, сондай-ақ 

жалғастық сызығына және ұңғыманы өшіру сызығына арналған иілгіш субөлгіш бағандар 

саласындағы өнімдер мен қызметтердің типтік ассортименті 23.6-23.8 кестелерде 

келтірілген [12].  

23.3 Ақаулардың түрлері 

Жеңдердің істен шығуының барлық жағдайлары үш дискретті уақыт аралығында пайда 

болады: өнім күтілетін пайдалану мерзімінің 10% - ынан аспайтын мерзімінен бұрын істен 

шығу, техникалық қызмет көрсету кезінде кездейсоқ істен шығу және тозу нәтижесінде 

зақымдану, жең рұқсат етілген пайдалану мерзімінен әлдеқайда ұзақ пайдаланылғанда 

немесе көзделмеген сұйықтықтарға немесе пайдалану жағдайларына ұшыраған кезде.  
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23.10-сурет 101 Ensco өздігінен көтерілетін бұрғылау қондырғысында орнатылған 

ұңғыманы дроссельдеуге және өшіруге арналған сағалық бекіткіш. 

23.6-кесте Айналмалы және иілгіш манифольдтарға арналған өнімдер ассортименті.  

Ішкі 

диаметрі  

Максималды 

жұмыс қысымы 

(бар)  

Жұмыстың 

температуралық 

режимі  

Түсініктеме 

2 –6  517  30 °C-тан +100 °C-қа 

дейін  

* Көптеген жеткізушілер  

• Қалыпты ұзындығы 30 м  

1) әдетте API 7K сәйкес жобаланған  

2) тек арнайы техникалық қызмет көрсету үшін, мысалы, кір, су бүрку 

23.7-кесте Цементтеуге арналған иілгіш металл құбырлар үшін өнімдер ассортименті.  

Ішкі 

диаметрі  

Максималды 

жұмыс қысымы 

(бар)  

Жұмыстың 

температуралық 

режимі  

Түсініктеме 

2 –4  1035  30 °C-тан +100 °C-қа 

дейін  

* Көптеген жеткізушілер  

• Қалыпты ұзындығы 30 м 

Тұжырымдамалар:  

1) API 7K сәйкес  

2) тек цементтеу ортасы үшін 

 

23.3.1 мерзімінен бұрын істен шығу  

Өндіріс ақаулары мерзімінен бұрын бұзылулардың негізгі себебі болып табылады және 

әдетте жеңнің үш негізгі қабатының біреуіне зақым келтіреді. Қатты бөлшектер немесе 

басқа ластанулар жабынның ішіндегі қатты заттар немесе басқа ластанулар қабаттың 

эрозиясына әкелуі мүмкін, бұл ішкі ортаға төтеп беру үшін қабырға қалыңдығының  

 

23.8-кесте Жалғастық желі құбыршегіне және ұңғыманы сөндіруге арналған өнімдер 

ассортименті 
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Ішкі 

диаметрі  

Максималды 

жұмыс қысымы 

(бар)  

Жұмыстың 

температуралық 

режимі  

Түсініктеме 

2–3 1035 30 °C-тан +120 °C-қа 

дейін 

• 3 жеткізуші 

• Қалыпты ұзындығы 30 м 

4 690 30 °C-тан +120 °C-қа 

дейін 

• 3 жеткізуші 

• Қалыпты ұзындығы 30 м 

Тұжырымдамалар: 

1) API 16C сәйкес 

2) Қышқыл ортаны тасымалдау және жалпы жалғастық желі және ұңғыманы өшіру желісі 

3) Тегіс магистральды каналды жобалау және ішкі рамамен алдын ала ысырылған 

төмендеуіне әкеледі. Жұмыс жағдайында жарықтар зақымдалған аймақтан таралады және 

алшақтық пайда болады [13]. 

  Кейінгі өндірістік ақаулар ұлпалардың жабылмауына байланысты болуы 

мүмкін, ішінара - судың енуіне мүмкіндік беретін тығыздау аймағында. Нәтижесінде 

коррозия пайда болуы мүмкін, нәтижесінде мерзімінен бұрын сәтсіздік пайда болады. 

23.3.2 Кездейсоқ сәтсіздік 

Құбырлардың кездейсоқ істен шығуы, әдетте, соққының зақымдануынан, пайдалану 

ережелерінің бұзылуынан және арматураның коррозиясының пайда болуынан болады. 

  Теңіздегі қоршаған орта жағдайлары көбінесе желдің жылдамдығы жағынан 

қолайсыз. Құбыршектер элементтердің беттерінен еркін іліне алады және тиісті бекіткіш 

болмаса, сыртқы қабықшаларына зақым келтіре отырып соққылар мен абразивті тозуға 

ұшырайды. Зақымданғаннан кейін тұзды судың немесе басқа ортаның түсуі сым 

арқандарының тез коррозиясын тудырады және эпоксидті цементтің адгезиясының 

беріктігін төмендетеді. Үзіліс қысымының жұмыс қысымына қауіпсіз қатынасы енді 

сақталмайды және зақым келеді. 

23.3.3 Қажу нәтижесінде зақымдану 

Иілгіш құбырлар мұқият тексерілуі тиіс, ал ауыстыру уақыты асып кетпеген жағдайда тозу 

нәтижесінде иілгіш құбырлардың зақымдануына жол берілмейді. Ұзақ қолдану 

пластификаторды алып тастау нәтижесінде құрғақ төсемнің зақымдалуына және 

аминдерден туындаған қатаю нәтижесінде әлсіреуге әкелуі мүмкін. 

23.3.4 жеңдердің зақымдану мысалдары 

Дайындау кезіндегі ақаулықтардың тиісті түрлеріне мыналар жатады: (1) эластомердің 

болатпен және арматуралық матамен ілінісуінің үзілуі; (2) қаптаманың ағуы; (3) беттің 

зақымдануы; (4) дұрыс пайдаланбау немесе сақтаудан туындаған зақымданулар. 

Сұйықтықтың ағуы-ақаулықтың негізгі жалпы түрі, бірақ ақаулықтың әртүрлі қосалқы 

түрлері бар. Дұрыс дизайн және сапаны бақылау өндірістік ақаулардың болмауын және 

ертерек бұзылудың алдын алуды қамтамасыз етеді. Мұндай ақаулар болмаған жағдайда, 

ұзақ мерзімді сәтсіздікке әкелуі мүмкін себеп-бұл сұйықтықтың қартаюы және/немесе 

енуі/таралуы нәтижесінде эластомерлердің қасиеттерінің әлсіреуі.  

  Байланыстырылған иілгіш құбырларды бастапқы жобалау кезінде істен шығу 

түрлеріне мыналар жатады:  

 Жою: шамадан тыс кернеу, шамадан тыс сыртқы қысым, орнату кезіндегі жүктеме 

немесе орнату нәтижесінде сопақтау салдарынан каркастың бұзылуы 

 Үзіліс: шамадан тыс ішкі қысым нәтижесінде арматураланған құрыштың жарылуы.  
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 Созылу кезінде сыну: артық созылу немесе балық аулау тралы немесе якорь 

тақтасына ілінісу салдарынан арматуралық құрыштың бұзылуы, бұл керілудің 

иілуіне немесе бұзылуына әкеледі.  

 Сығымдау бұзылуы: иілу мен шамадан тыс иілуге әкелетін қысу.  

 Қатты ию: қаңқасының немесе құбыр тұрқының бұзылуына, қаптамасының үзілуіне, 

сыртқы қабықшасының жарылуына/ айырылуына әкеледі.  

 Бұралу кезіндегі бұзылу: арматуралау үшін созылған сымдарды бұзу, каркасты 

және/немесе қабықты бұзу, арматуралау үшін созылған сымдардың кабелін 

деформациялау.  

 Шаршаудың зақымдануы: арматуралық сымдардың шаршауы және/немесе жоғары 

қысымнан туындаған арматуралық сымдардың кернеулігі.  

 Ішкі каркастың немесе қабықтың эрозиясы.  

 Теңіз суының әсерінен ішкі қаңқаның коррозиясы, қысым немесе созылу күші. Егер 

мүмкін болса, таратылатын өнімнің әсеріне ұшыраған брондаудың қысымы немесе 

созылу күші.  

23.4 Тұтастықты басқару  

23.4.1 Тәуекелді талдау  

Әрбір нақты қолдану жағдайында байланыстырылған иілгіш құбырларды пайдалануға 

байланысты кез келген тәуекелдерді анықтау және бағалау үшін иілгіш құбырлар тәуекел 

санаттары бойынша жіктеледі және тәуекелді азайту шаралары егжей-тегжейлі 

қарастырылады. Иілгіш құбырлар улы, коррозиялық немесе ықтимал жарылғыш болуы 

мүмкін мұнай - газ ортасын беруге арналған-көп жағдайда жоғары қысым кезінде. Жеңнің 

зақымдануы персоналдың қауіпсіздігіне, операциялық жүйенің зақымдалуына және 

қорғаныс қабығы бұзылған жағдайда қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін. Ол үшін 

тәуекелді тиімді бағалау қажет.  

23.4.2 Тәуекел дәрежесін анықтау процесі  

Әрбір иілгіш құбырдың қауіп-қатерін бағалау зақымдану салдары мен мүмкіндігіне 

байланысты жіктеледі.  

 Иілгіш құбыршектің әр қолданылуын төменде көрсетілген өлшемдерге сәйкес 

бағалау керек және осы талдаудың нәтижесі 23.11-суретте көрсетілген. Егер иілгіш 

құбырлар класын таңдауда күмән туындаса, сіз жоғары сыныпты таңдауыңыз керек. 

Нәтижелерді жіктеу техникалық қызмет көрсету және тексеру стратегиясын анықтау үшін 

белгіленіп, қолданылуы керек.  

 Тәуекелдерді бағалау процесіне жәрдемдесу мақсатында персоналдың 

қауіпсіздігі, өндірістік және экологиялық салдарлар бойынша мынадай басшылыққа 

алынатын қағидаттарды пайдалану қажет.  
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23.11-сурет Иілгіш құбырлардың қауіптерін жіктеу. 

1. Персоналдың орнында болу ұзақтығын ескере отырып, құбыршектер істен шыққан 

жағдайда жарақаттанудың әлеуетті деңгейі, 

S0 = Жарақаттың болмауы 

S1 = Шамалы зақым, тұрақты емес 

S2 = Ауыр жарақат , бір адам өлімі 

S3 = Бірнеше адамның өлімі (2-ден 10-ға дейін өлім) 

S4 = Апат, бірнеше өлім (>10 өлім) 

2. Құбыр бүлінген жағдайда жабдықтың әлеуетті өндірістік ысырабы және жоғалуы, 

 

L0 = Өндірістік зақымдану жоқ, жабдықтың зақымдануы жоқ 

L1 = Өндірістің шамалы зақымдануы, жабдықтың шамалы зақымдануы 

L2 = Кішігірім ақаулар, орташа жабдықтың зақымдануы 

L3 = Елеулі ақаулар, жабдыққа айтарлықтай зиян 

L4 = Айтарлықтай өндірістік шығындарға немесе қорғаныс қабықтарының 

зақымдалуының үлкен дәрежесіне әкелетін негізгі жабдықтың зақымдануы. 

3. Мүмкін экологиялық салдары 

 

E0 = шығарындылардың болмауы немесе қоршаған ортаға шамалы зиян келтіретін 

шығарындылар 

E1 = қоршаған ортаға шамалы зиян келтіретін шығарындылар 

E2 = қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіретін шығарындылар 

E3 = қоршаған ортаға уақытша елеулі залал келтіретін шығарындылар 

E4 = қоршаған ортаға қайтымсыз зиян келтіретін шығарындылар 

  Кез-келген химиялық заттың қоршаған ортаға әсерін, мысалы, оның 

уыттылығын ескеру қажет. 

23.4.3 Тәуекелді бағалау нәтижелері бойынша іс-шаралар 

5 құбырлар классы: 

5-санатқа жатқызылған кез келген құбыршек дереу пайдаланудан алынып тасталуы тиіс, 

сондай-ақ ALARP (іс жүзінде жол берілетін төменгі деңгей) көрсететін баламалы әдіс 

пайдаланылуы тиіс.  

4 құбырлар классы:  

4-класс ретінде жіктелген кез-келген жең қолданылмауы керек және ALARP көрсететін 

қолайлы балама әдісті анықтау үшін егжей-тегжейлі сынақтан өту ұсынылады. 
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Тұтастықты қамтамасыз етудің баламасы ретінде мұқият бақылау және тестілеу режимін 

қолдануға болады.  

Пайдаланылған әдебиетер 

1. API, байланған иілгіш құбырға арналған сипаттама, NSI/API 17K сипаттамасы, екінші 

басылым, 2005, расталған, 2010.  

2. API, қондырғы желісі және ұңғыманы өшіру желісі, API 16c спецификациясы, екінші 

басылым, 2015 жыл.  

3. API, иілгіш құбырларға ұсынылатын тәжірибе, API RP 17B, 2014.  

4. С. Ведельд және А. Фрихоу, "Yme суасты жүйесін жобалау және орнату", OTC 20098, 

2009.  

5. ХМКТФ,"Теңіз айлақтарына арналған тиеу-түсіру жеңдерін сатып алу, өндіру және 

сынау мәселелері жөніндегі нұсқаулық", 4-ші басылым, мұнай компанияларының 

халықаралық теңіз форумы, Лондон, Ұлыбритания, 1991 ж., ХСКН(халықаралық 

стандартты кітап нөмірлеу) 1856090388.  

6. Н.Прищи және т. б., 2012, "Суасты теңіз тиеу жүйелері және пайдалану", байланысты 

иілгіш мұнай тиеу желілері, дәстүрлі мұнай түсіру желілеріне экономикалық тиімді 

балама, OTC 23617.  

7. http://www.contitech-oil-marine.us/  

8. С. Антал, Т. Нэйги мен А. Борос, "Жаңа API 17K стандартына сәйкес байланған иілгіш 

құбырларды жетілдіру", OTC 15167, 2003.  

9. Данлоп, "Құбыр бойынша пайдаланушы нұсқаулығы", WWW.DUNLOP-OIL-

MARINE.CO.UK, DN31 2sy, Англия, 2015.  

10. Р. П. Кампион, Б. Томсон және Д. А. Харрис, "Теңізде мұнай мен газ өндіру кезінде 

сұйықтықты сақтауға арналған эластомерлер", Нұсқаулық және талдау", 320 зерттеу 

есебі," ЕҚ, ТБ және ҚОҚ туралы кітаптар", Лондон, 2005.  

11. Dunlop Oil & Marine, құбыр Пайдаланушы нұсқаулығы, 2014, http://www.dunlop-oil-

marine.co.uk.  

12. 4 Су асты, қазіргі заманғы иілгіш құбырлар, PSA Норвегия, 2009.  

13. UKOOA, "Иілгіш құбырларға арналған нұсқаулық", 1-шығарылым, Денсаулық сақтау, 

қауіпсіздік және еңбекті қорғау Басқармасы және мұнай институты, Лондон, 2003 ж. 
 

http://www.contitech-oil-marine.us/
http://www.dunlop-oil-marine.co.uk/
http://www.dunlop-oil-marine.co.uk/
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24 
Ішкі қысым әсеріндегі металл емес 

байланған иілгіш құбырлар.   

24.1  Кіріспе 

Армирленген термопластикалық құбырлар (RTP) - байланған иілгіш құбырлардың ең көп 

таралған түрлерінің бірі болып табылады. Жоғары рентабельділігі, коррозияға төзімділігі 

және орнатудың қарапайымдылығы арқасында армирленген термопластикалық құбырлар 

(RTP) қазіргі уақытта құрлықта да, теңізде де жиі қолданылады. Әдетте RTP бір 

полиэтилен қаптамасынан, екі қабатты армирленген таспадан және 24.1-суретте 

көрсетілгендей, бір сыртқы полиэтилен жабынынан тұрады. Ішкі және сыртқы қабаттар 

сұйықтықты ұстап тұратын және сәйкесінше сыртқы қорғауды қамтамасыз ететін 

тығыздығы жоғары полиэтиленнен (ТЖПЭ) жасалған. Ортаңғы қабат номиналды спираль 

орамасының бұрышы ±54,7° болатын екі армирленген қабаттан тұрады; армирленген таспа 

матрицалық (әдетте ТЖПЭ) және бұралған арамид талшықтарының үйлесімі болып 

табылады. Барлық төрт қабат өндіріс процесінде ыстық экструзия арқылы қалыптасады 

және идеалды байланысқа ие болуы керек. 

 Көптеген зерттеушілер ішкі қысымның әсеріндегі талшықты орау арқылы 

алынған құрылымдардың механикалық қасиеттерінің өзгеруін зерттейді. Ксиа және т.б. [1] 

үш өлшемді анизотропиядағы серпімділік теориясына негізделген ішкі қысымдағы көп 

қабатты орамалы композиттік құбырлардың кернеуіне талдау жасады. Круижер және т.б. 

[2] гидростатикалық қысым кезінде RTP-де жалпақ деформацияның сипаттамасына 

негізделген "жалпыланған жалпақ деформация" көп қабатты моделін жасады. 

  Кобаяши және т.б. [3] жартылай пластикалық қалың қабырғалы цилиндрлер 

теориясын қолдана отырып, көміртекті талшықпен армирленген композиттік құбырлардың 

серпімді-пластикалық талдау моделін ұсынды. Чжен және т.б. [4] үш өлшемді 

анизотропты серпімділікке сүйену мен максималды кернеу кезіндегі үзіліс критерийі 

негізінде PSP қысқа мерзімді үзіліс қысымын (крест спиральды орамасы бар болат сыммен 

нығайтылған пластикалық құбырлар) болжаудың аналитикалық әдісін ұсынды. Ондер 

және т.б. [5] Цай-Ву үзіліс критерийін және максималды деформация мен кернеу 

теориясын қолдана отырып, қысыммен жұмыс істейтін құбырларды бұзатын үзіліс 

қысымын болжау үшін Лехницкий теориясына негізделген серпімділік теориясы аясында 

шешім әдістемесін жасады. 
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24.1-сурет. RTP көлденең қимасы (суреттер «OPR Inc.» компаниясымен ұсынылған). 

Қабат жіптерін азайту әдісіне негізделген материалдық қасиеттердің нашарлау моделі 

ABAQUS бағдарламалық жасақтамасының UMAT кіші бағдарламасында жүзеге 

асырылды және екі өлшемді пластинаның прогрессивті бұзылуын талдауды Найт [6] 

қолданды. Композиттік құбырдың цилиндрлік бөлігінің үш өлшемді параметрлік соңғы 

элементі Kсу және т.б. [7] композиттік құбырдың бұзылу және бұзу қысымының 

сипаттамаларын зерттеу үшін орнатылды. Негізгі бағдарламаға бұзылудың әртүрлі 

критерийлері біріктірілген, мысалы, Хоффман, Цай-Хилл және Цай-Вудың максималды 

кернеуі. Композиттік ламинаттардың соңғы элементтерін талдауды қолдана отырып, 

зақымдану және бұзылу саласындағы соңғы әзірлемелерге толық шолу Лиу және т.б. 

жариялады [8]. Бұл тарауда RTP ретінде қалың қабырғалы цилиндр қарастырылады, ал 

кернеудің таралуы жалпыланған жалпақ деформация ретінде сипатталады. Екі 

армирленген таспаның қалыңдығы құбырдың қалыңдығына қарағанда салыстырмалы 

түрде аз болғандықтан, екі қабаттың қалыңдығындағы біркелкі кернеулер талдауды 

жеңілдетеді деп болжанады. Екі армирленген таспаның материалы көлденең изотропты 

болып саналады. Армирленген қабаттардың деформациясы изотропты материалдың 

деформациясына тең болады деп болжанады. Талшықтың бұзылуы және матрицаның 

бұзылуы – бұл бұзылу критерийі ретінде және RTP құбыры үшін бұзу қысымын анықтау 

үшін қолданылатын екі бұзылу режимі. RTP үш өлшемді соңғы элемент моделі құбырдың 

механикалық қасиеттері мен соңғы бұзылу қысымы арасындағы байланысты бағалау үшін 

жасалған. RTP зақымдану мен беріктіктің дамуын болжау үшін армирленген таспаның 

сипаттамаларын Линде және т.б. ұсынған үлгіні қолдана отырып өзгертуге модельденеді 

[9], ол abaqus/Standard соңғы элементтерін қолдана отырып, сызықты емес талдау 

құралының арнайы кіші бағдарламасында (UMAT) жүзеге асырылды. Соңғы элементтер 

әдісімен және теориялық әдіспен есептелген үзіліс қысымы RTP құбырының 

эксперименттік бұзылу қысымымен салыстырылады. 

24.1.1 Белгілеулер 

k               Қабат нөмірі; 

  Жалпы координаттар жүйесіндегі ығысу; 

 Цилиндрлік координаттағы кернеу (k = 1,2,3,4); 

 

             Цилиндрлік координаттағы деформация (k = 1,2,3,4); 

 

              Жергілікті материалды координаттағы кернеу (k = 2,3); 
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   Жергілікті материалды координаттағы деформация (k = 2,3); 

    Сәйкесінше таспадағы матрица мен талшықтың көлемдік үлесі; 

               Армирленген қабатты орау бұрышы; 

               Ішкі қысым; 

   Цилиндрлік координатадағы қаттылық коэффициенті (k = 1,2,3,4);  

            Жергілікті материалды координатадағы қаттылық коэффициенті (k =2,3); 

 t               Армирленген қабаттар қалыңдығы; 

r0, r4                              Сәйкесінше RTP құбыры көлденең қимасының ішкі және сыртқы радиустары; 

r1, r2, r3   Сәйкес қабаттардың сыртқы радиустары (k = 1,2,3). 

    

24.2 Тәжірибелік жолмен жасалған сынақтар 

24.2.1 Материалдың қасиеттері 

Берілген талдау үшін материалды қаптауда ТЖПЭ-нің екі түрі, жабу және матрица 

қолданылады. Армирленген таспалар ТЖПЭ-ге арамидті жіптерді өкпектеу арқылы 

жасалады. ТЖПЭ сызықтық серпімді материалдар ретінде модельденеді. 24.1-кестеде 

ТЖПЭ модельдеуінде қолданылатын қиюшы модуль және Пуассон коэффициенті 

көрсетілген. Серпімділіктің қиюшы модулі жүктеме жылдамдығы, температура және 

үзілісті сынау кезінде максималды деформация негізінде анықталады. Круижердің [10] 

мәліметтері бойынша Пуассон коэффициенті 0,4-ке тең болады. 

  Армирленген таспалар сызықты серпімді және көлденең изотропты түрде 

модельденді. 24.2-кестеде бес тәуелсіз тұрақты EL, ET, GLT, GTT, μLT көрсетілген (E Янг 

модулін білдіреді, G ығысу модулін білдіреді, m Пуассон коэффициентін білдіреді, L 

индексі бойлық бағытты (талшықтың) білдіреді, ал T индексі бойлық бағытқа 

ортогональды екі көлденең бағытты білдіреді). Армирленген таспалардың зақымдануының 

басталу қасиеттері 24.3-кестеде көрсетілген. 

24.1-кесте. ПЭ механикалық қасиеттері 

Материал  ПЭ100 (k = 1) ПЭ100 (k = 4) ПЭ100 (k = 2,3) 

Қиюшы модуль Ek (МПа) 350 (E1) 390 (E4) 460 (Ek) 

Пуассон коэффициенті μk 0,4 (μ1) 0,4 (μ4) 0,4 (μk) 

24.2-кесте. Армирленген таспалардың көлденең-изотропты серпімді қасиеттері 

EL, (МПа) ET, (МПа) GTL, (МПа) GTT, (МПа) μLT μTT 

20390 170 160 60 0,38 0,4 

24.3-кесте. Армирленген таспалардың зақымдануының басталу сипаттамалары 

, (МПа) , (МПа) 

770 6,0 
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24.2-сурет. Сынақтан кейінгі үзілудің үлгілері. 

24.2.2 Үзілуге сынау 

Үзілуге арналған сынақтар ASTM D 1599-99, "Пластикалық құбырларды, құбырлар мен 

қосылыстарды қысқа мерзімді гидравликалық қысымға төзімділікке сынаудың стандартты 

әдісі" [11] сәйкес жүргізіледі. А процедурасында қысқа мерзімді жүктеме процесі 

қолданылды, мысалы, барлық үлгілер үшін бұзылуға дейінгі уақыт 60 – тан 70 с-қа дейін 

болды, RTP үлгілерінің ұзындығы 760 мм; ұштары болаттан соғылған фитингтермен 

жабылған. Сынақ кезінде RTP құбырлары еркін деформацияға ұшырады. Сонымен қатар, 

RTP-ге қолданылатын ішкі қысым үлгі бұзылғанға дейін біркелкі және үздіксіз көтерілді. 

Сынақ кезіндегі температура 23~24 С деңгейінде бақыланды, сынақтардан кейінгі үзілу 

үлгілері 24.2-суретте көрсетілген.  

  24.4-кестеде RTP құбырларының үзіліс қысымының өлшенген мәні көрсетілген. 

RTP үлгілері үшін орташа үзіліс қысымы 35,3 МПа құрайды. Әрбір RTP сынамасының 

үзілуі шеткі қосылыстардың жанында болғандығы атап өтілді. Сынақтар барысында ең 

алдымен, ішкі армирленген қабаттың талшықтары үзілген (2-қабат), ол тұтас құбырдың 

апатты бұзылуына әкеледі. Жарықшақтың бағыты сыртқы армирленген қабатқа параллель 

орналасқан (3-қабат). 

24.4-кесте.RTP  үлгілерінің өлшенген үзіліс қысымы 

Үлгі № Үзілуге дейінгі уақыт, (минут) Үзіліс қысымы, (МПа) 

1 31 37,0 

2 30 37,2 

3 28 32,2 

4 31 33,5 

5 27 36,9 

Орташа мәні  35,3 

S-SD  1,98 

 

24.3 Аналитикалық шешім 

24.3.1 Кіріспе 
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Аналитикалық шешімде RTP құбыры қалың қабырғалы цилиндр ретінде қарастырылады, 

ал осьтік деформация біркелкі болып саналады. Екі изотропты қабаттың кернеулері мен 

деформациясы (εzz және σzz қоспағанда) біртекті емес, бірақ ол қабат радиусының 

функциясы болып табылады. Талдау келесі әдістеме бойынша жүргізіледі: 

 

 Біріншіден, екі изотропты қабаттың деформациясы мен кернеу функциялары серпімді 

механика теориясының көмегімен шығарылады. 

 Екіншіден, деформация және кернеу функциялары деформация континуумының 

жағдайынан алынады. 

 Соңында, деформация теңдеулеріндегі белгісіз тұрақтылар байланыс бетінің шарттары 

мен тепе-теңдік теңдеулері арқылы анықталады. 

24.3.2 Рұқсат берулер 

RTP құбыры ТЖПЭ-нің бір ішкі қабатынан, екі армирленген қабаттан және ТЖПЭ-нің бір 

сыртқы қабатынан тұрады. Аналитикалық шешімді жеңілдету үшін RTP материалының 

қасиеттері мен құрылымдық қасиеттері алынады:  

 

 1-ші және 4-ші қабаттар (ТЖПЭ) біртекті, қатты және изотропты. 

 2-ші және 3-ші қабаттар (армирленген қабаттар) біртекті, қатты және көлденең-

изотропты. 

 Төрт қабаттың деформациясы байланыс бетінде үздіксіз болады және талдау кезінде 

беттің жетілуі сақталады. 

 RTP көлденең қимасы әрқашан оның орталық осіне перпендикуляр болып қалады. 

 ТЖПЭ сызықтық серпімді материал ретінде модельденеді. 

24.3.3 Координаттар жүйесі 

Аналитикалық талдау үшін цилиндрлік координаттар жүйесі қолданылады (24.3-суретті 

қараңыз). R, θ, z координаталық осьтері сәйкесінше радиалды, сақиналы және осьтік 

бағыттарды білдіреді. Армирленген қабаттардың жергілікті материалдық координаттар 

жүйесі (L, T, r) деп белгіленеді, мұндағы L – ораманың бағыты, T – жазықтықтағы 

арамидті жіпке перпендикуляр бағыт, ал r – цилиндрлік координаттар жүйесіндегі сияқты 

қалыпты бағыт. Жергілікті материалдық координаттар жүйесі мен цилиндрлік 

координаттар жүйесі арасындағы байланыс 24.4-суретте көрсетілген.  

  Құбыр осьтік симметриялы жүктемелерге ұшыраған кезде кернеулер мен 

деформация θ-ге тәуелді емес. Сонымен қатар, радиалды және осьтік ығысулар сәйкесінше 

осьтік z және радиалды r бағыттарына тәуелді емес. Ығысу өрістерін келесідей өрнектеуге 

болады: 

(24.1) 

мұндағы μr, μθ және μz – сәйкесінше радиалды, сақиналы және осьтік ығысу. 
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24.3-сурет. Цилиндрлік координаттар жүйесі 

 

(L, T, r): Жергілікті материалдық координаттар жүйесі  

(z, θ, r): Цилиндрлік координаттар жүйесі 

24.4-сурет. Екі координат жүйесінің өзара байланысы 

24.3.4 Ішкі және сыртқы қабаттар 

Тәуелділік-цилиндрлік координатадағы k-ші қабатының деформациясы келесі түрге ие: 

 (24.2a) 

мұндағы, 

 (24.2b) 

 (24.2c) 
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 (24.2d) 

бұл келесі матрицаға кері матрица болады: 

 (24.2e) 

Массалық күштер болмаған кезде цилиндрлік координаттардағы тепе-теңдік теңдеулерін 

келесідей сипаттауға болады: 

  (24.3a) 

   (24.3b) 

   (24.3c) 

 Деформация мен ығысу арасындағы байланыс келесідей: 
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 (24.1) теңдеуді (24.4) теңдеуге қою арқылы деформация-ығысу қатынасын келесідей 

ықшамдауға болады: 

 

 (24.1), (24.2) және (24.5) теңдеуді (24.4) теңдеуге ауыстыру арқылы тепе-теңдік 

теңдеулерін келесідей ықшамдауға болады: 

 

Ығысу өрістерін келесідей білдіруге болады: 

 

(24.7) теңдеуді (24.5) теңдеуге қою арқылы деформацияларды келесідей ықшамдауға 

болады: 

 
24.3.5 Армирленген қабаттар 

Армирленген қабаттар құбырмен салыстырғанда өте жұқа болғандықтан, кернеулер мен 

деформацияларды қалыңдығы бойынша біркелкі модельдеуге болады, сондықтан 

армирленген қабаттар үшін тегіс кернеу күйі қабылданады. 
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 Армирленген қабаттардың деформациясы изотропты материалдың 

деформациясына тең болады деп болжанады. Армирленген қабаттардағы 

деформацияларды келесідей өрнектеуге болады: 

 

Цилиндрлік координаттардағы k-ші қабаттың кернеу-деформация тәуелділігі келесі түрге 

ие: 

 

Жергілікті материалды координаттардағы k-ші қабаттың кернеу-деформация тәуелділігі 

келесі түрге ие: 
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Жергілікті материалдық координаттардағы деформациялар мен цилиндрлік 

координаттардағы деформациялар арасындағы байланыс келесідей: 

 

Бұрыштардың өзгеруін зерттеу үшін Круижер және т. б. (2006) армирленген қабаттарға 

арналған формуланы ұсынды: 

 

мұндағы, – бұл армирленген k қабатын ораудың бастапқы бұрышы. 

 

Жергілікті материалдық координаттардағы деформациялар мен цилиндрлік 

координаттардағы деформациялар арасындағы байланыс келесі түрде болады: 

 

мұндағы, 

 

 (24.11а), (24.12а) және (24.14) теңдеулерді (24.10 a) теңдеуіне қою арқылы келесі өрнекті 

аламыз: 

 

-ның -ге қатынасын келесі түрде жазамыз: 
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24.3.6 Шекаралық шарттар 

Белгісіз тұрақтылар тепе-теңдік теңдеулерімен толықтырылған әртүрлі қабаттар 

арасындағы байланыс беттерінің жағдайынан анықталады. 

  Радиалды ығысуға арналған байланыс беттерінің шарттары 

  (24.17) 

Шеткі кернеу шарттары 

 

Екі армирленген қабат радиалды және тангенс кернеуінің бір изотропты қабаттан 

екіншісіне ауысуына әкеледі. Радиалды кернеулердің үзілістері осы екі армирленген 

қабаттағы тангенс кернеулерінің үзілістерін теңестіруі тиіс: 

  (24.20) 

Айналу моментінің тепе-теңдігі: 

  (24.21) 

Осьтік күштердің тепе-теңдігі: 

 (24.22) 

4 қабатты RTP құбырлары үшін алты (6) белгісіз тұрақты A(1), B(1), A(4), B(4), C = C(1) = C(4), 

D = D(1) = D(4) төменде көрсетілгендей бірлескен теңдеуді алуға болады: 

   

24.3.7 Бұзылу өлшемшарттары 

Теориялық талдау кезінде армирленген таспалардың бұзылуының екі түрі қарастырылады: 

талшықтың бұзылуы (созылу) және матрицаның бұзылуы (көлденең созылу мен ығысудың 

үйлесуі). Шегендеу қаптамасы мен жабынының бұзылуы есепке алынбайды. 

 Серпімділіктің бұзылмаған матрицасы келесі түрде өрнектелуі мүмкін: 
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Келесі өлшемшартқа қол жеткізілгеннен кейін матрицаның бұзылуы басталады: 

 (24.25) 

мұнда  

Сол сияқты матрицаның бұзылуының басталуы формула бойынша анықталады: 

 (24.26) 

мұнда  

24.3.8 Бұзылу қысымын есептеу 

Бұзылу қысымын есептеу әдісі төменде сипатталған: 

 (24.23) формуласымен алты белгісіз тұрақты аналитикалық шешімді шешу қажет; 

 Төрт қабаттың деформациясы (24.8) және (24.9) формулалары бойынша алынады; 

 Төрт қабаттың кернеуі (24.2) және (24.10) формулалары бойынша алынады; 

 Жергілікті материалдық координаттардағы армирленген қабаттардың кернеуі (24.14) 

формуласы бойынша алынады. 

 Жоғарыда аталған бұзылу өлшемшарттары RTP құбырлары белгілі бір қысыммен 

бұзылатындығын анықтауға мүмкіндік береді. Есептеу нәтижелеріне сүйене отырып, ішкі 

армирленген қабаттың талшығы бірінші кезекте бұзылады, ал бұзылу қысымы талшықтың 

бұзылуы басталған кезде анықталады деп қорытынды жасауға болады. 

24.4 Соңғы элементтер әдісімен талдау (FEA) 

Соңғы элемент моделі сонымен қатар ішкі қысыммен RTP құбырының механикалық 

қасиеттерін модельдеуге арналған. Армирленген таспалардың зақымдануы Линдежәне т. 

б. [11] (2004 ж) ұсынған UMAT ABAQUS кіші бағдарламасында енгізілген модельмен 

модельденеді. Бұзылудың пайда болуы және зақымданудың даму заңы UMAT моделінің 

екі негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Бұзылудың пайда болу өлшемшарты 

теориялық талдауда қолданылатын бұзылу өлшемшартымен бірдей. Келесі бөлімде 

зақымданудың даму заңы түсіндіріледі. 

 Талшық бұзылған кезде df талшығының зақымдану айнымалысы келесі теңдеуге 

сәйкес өзгереді: 

  (24.27) 

мұнда Lc – орналасқан жеріне байланысты тән ұзындық. dm матрицасының өзгермелі 

зақымдану эволюциясы Заңы келесідей өрнектеледі: 



 

377 
 

  (24.28) 

Армирленген қабаттар көлденең изотропты болып саналады. Зақымдану дамыған кезде 

тиімді серпімділік матрицасы 24.5 кестеде көрсетілгендей екі df және dm айнымалыларына 

азаяды. Жинақтылық жылдамдығын жақсарту үшін ауыспалы зақымдануды реттеу үшін 

тұтқыр реттелуге негізделген әдіс қолданылады. Реттелетін зақымдану айнымалылары 

шешімге тәуелді айнымалылар ретінде сақталады, сәйкесінше SDV3 және SDV4. 

24.5-кесте. Нашарлау коэффициенттері 

Серпімділік матрицасының 

компоненттері 

Нашарлау коэффициенттері 

C11, C13 және C31 1 - df  

C22, C23 және C32 1 - dm 

C12, C21 және C44 (1 - df)(1 - dm) 

C33, C55 және C66 1 

Ұзындығы 760 мм соңғы элементтер моделі ABAQUS/Standard ақырлы элементтер 

әдісімен сызықты емес талдау бағдарламасын қолдана отырып, цилиндрлік координаттар 

жүйесінде салынған. 8 түйіндік сызықтық блок, қысқартылған интегралдық өрнек C3D8R 

RTP құбырының торын жасау үшін қолданылады. ТЖПЭ изотропты серпімді материал 

ретінде модельденеді. Талдау кезінде ТЖПЭ-нің бұзылуы ескерілмейді, өйткені 

күшейтілген қабаттар бірінші кезекте зақымдалады. Модель торына 10 000 төсеніш 

элементтері, 20 000 композиттік элементтер және 10 000 жабын элементтері кіреді. 

Бақылау нүктесінде әр аяғының бостандығының барлық 6 дәрежесін шектеу үшін 

кинематикалық байланыс қолданылды. 

  Мінсіз FEA моделінде ақауларсыз бұзылу әдетте модель шекараларына жақын 

жерде басталады, ал бұзылудың көптеген түрлері бір уақытта басталады. Қандай түр 

бұзылуға әкелетінін анықтау қиын. Талдау алдында бұзылу түрін зерттеу үшін FEA мінсіз 

моделінің бұзылу аймағына бастапқы ақау қосылды. Ақауы бар FEA моделі үшін 

бастапқы бұзылу және оның дамуы ақаудың жанында болды. Армирленген таспаның 

екінші қабатындағы талшық алдымен бойлық бағытта құлады, содан кейін армирленген 

таспаның үшінші қабатындағы матрица көлденең бағытта құлады. Эксперименттердің 

нәтижелерімен салыстыру негізінде RTP құбырының бұзылу түрін 24.5-суретте 

көрсетілгендей талшықтың зақымдану эволюциясы және 24.6-суретте көрсетілгендей 

матрицаның зақымдану эволюциясы арқылы болжауға болады деген қорытынды жасалды. 

Талшық пен матрицаның зақымдану бұрышы 45 градусқа жақын, бұл 24.2 суретте 

көрсетілгендей сыналатын үлгілердің бұзылу бұрыштарына ұқсас. 

 

24.5-сурет. 2-қабат талшығының зақымдануының дамуы (SDV3 контурлық графигі) 



 

378 
 

 

 

24.5-сурет. 3 матрицаның зақымдануының дамуы (SEDV4 контурлық графигі) 

24.5   Нәтижелерді салыстыру 

RTP құбырларының механикалық сипаттамалары бұзылуды бастамас бұрын аналитикалық 

шешім мен соңғы элементтерді талдау арқылы бағаланады. 24.7-суретте тангенциалды 

деформациялар, осьтік деформациялар және бұралу бұрыштары көрсетілген. 

Аналитикалық шешімнің және соңғы элементтерді талдаудың есептік мәндері 10 МПа 

төмен қысым кезінде келісіледі. Ішкі қысым жоғарылаған сайын ауытқулар жоғарылайды, 

бұл әр түрлі шекаралық жағдайларға және соңғы элементтер моделінің бастапқы ақауын 

анықтауға байланысты болуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл аналитикалық шешімде 

қолданылатын болжамдарға байланысты болуы мүмкін. Ішкі және сыртқы армирленген 

қабаттар сәйкесінше оң және теріс момент жасайды, бірақ олар бір-бірімен 

теңестірілмейді, бұл бұралу бұрышының болуын көрсетеді.  

 24.6-кестеде аналитикалық шешімнен, СЭ талдауынан және эксперименттік 

деректерден алшақтықтың қысымы салыстырылады. Аналитикалық шешіммен 

болжанатын үзілу қысымы эксперименттік мәліметтерге қарағанда 26% жоғары. 

Салыстыру үшін, СЭ талдауынан үзілу қысымы эксперименттік зерттеу нәтижелеріне 

әлдеқайда жақын және эксперименттік мәліметтерге қарағанда 18% - ға көп. 

Аналитикалық шешім нәтижелеріндегі және эксперименттік зерттеу деректері бойынша 

айырмашылық аналитикалық шешімде қолданылатын, эксперимент жүргізу шарттарына 

сәйкес келмейтін шекаралық жағдайлардан туындауы мүмкін. СЭ талдауында модельдің 

екі ұшында да алты еркіндік дәрежесі шектеулі, бұл эксперименттің нақты жағдайларына 

ұқсас. 

 
24.7-сурет. Ішкі қысым кезіндегі RTP құбырларын СЭ талдауы мен талдауды салыстыру 
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24.6-кесте. Әр түрлі әдістерді қолдану кезіндегі үзілу қысымы 

Әдістері  Аналитикалық 

шешім 

Соңғы элементтерді 

талдау 

Үзілу 

сынағы 

Нәтижелері, 

(МПа) 
44,7 41,8 35,4 

Аналитикалық шешім көрсеткендей, екінші қабаттағы талшық бірінші кезекте бұзылады. 

Сипаттамалардың ұқсас өзгеруі CЭ талдауында және эксперименттік мәліметтерде 

байқалады. Сондай-ақ, СЭ талдауы бұзылғаннан кейін жарықшақтың дамуын болжай 

алады. СЭ талдауына сәйкес жарықтың бағыты эксперимент нәтижелерімен бірдей, бұл 

СЭ талдау моделінің бастапқы бұзылудан кейін сипаттамалардың өзгеруін болжау 

қабілетін көрсетеді. 
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25  
Сыртқы қысымда жұмыс істейтін металл 

емес байланған иілгіш құбырлар  

25.1 Кіріспе 

Соңғы бірнеше онжылдықта сыртқы қысымға ұшыраған ламинатталған композиттік 

материалдардан жасалған құбырлардың сыннан кейінгі жүрісіне, иілу/сыну кезінде және 

созылғаннан кейін көп көңіл бөлінеді. Екі өлшемді сызықты емес тұжырым құбырдың 

сыртқы қысым кезіндегі деформацияға реакциясын талдау үшін қолданылды. Бастапқы 

геометриялық кемшіліктер, қалдық кернеулер және бастапқы қатаң анизотропия 

құбырдың сыртқы қысымына төзімділікке әсер етеді [1].  Бірінші ретті анизотропты 

пластиналар теориясы мен Ритц әдісін қолдана отырып, сыртқы қысыммен қалың 

қабырғалы композиттік құбырдың иілу моделі жасалды. Төменгі иілу жүктемесіне ығысу 

деформациясын қолдану арқылы қол жеткізілді, әсіресе қалың қабырғалы құбырлар үшін 

[2].  

  Алдын ала деформацияның құрылымның арка түріндегі деструктивті қысымға 

әсері зерттелді. Қатпарға дейінгі алдын-ала деформацияларды табу үшін математикалық 

формулалар ұсынылды [3]. Болат жіптермен армирленген құбырлар үшін эквивалентті 

қаттылық параметрлерін есептеу үшін тікбұрышты модельдер немесе дөңгелек ішкі 

диаметрі бар тікбұрышты кеңейту модельдері жиі қолданылды [4]. Қалың қабырғалы 

құбырларға негізделген теориялық модельдер біріктірілген кернеу, иілу және сыртқы 

қысым кезінде құбырлардың бұзылу сипаттамаларын зерттеу үшін салынған. Болаттың 

пластикалық қасиеттерін модельдеу үшін изотропты беріктендірілген J2 ағындық күй 

теориясы қолданылды. Теориялық болжау соңғы элемент әдістерін шешумен жақсы 

сәйкестікті көрсетті [5]. 

  Армирленген термопластика (АТ) - әдеттегі металл емес байланыстырылған 

иілгіш құбырлардың бірі. Осы тарауда сипатталған сыртқы қысымға ұшырайтын АТ 

құбырының бұзылуы бай және басқа авторлар орындаған аналитикалық шешім мен КЭ-

талдау материалдарына негізделген. [6, 7].  

25.2 Жоюдың аналитикалық шешімі  

25.2.1 Кинематика 

25.1 суретінде орташа радиусы R және жалпы қалыңдығы t болатын армирленген 

термопласттан жасалған екі өлшемді құбыр сақинасын бұзудың аналитикалық шешімін 

көрсетеді [8]. АТ сақинасы төрт қабаттан тұрады және әр қабат арасында салыстырмалы 

сырғанау болмайды деп болжанады. P сыртқы қысымы АТ көлденең қимасының сыртқы 

бетіне біркелкі әсер етеді. Полярлық координаталар жүйесінің басталуы сақинаның 

ортасында орналасқан. Z координаты-бұл құбырдың ортаңғы бетінен өлшенген радиалды 

қашықтық (суретте нүктелі сызықпен көрсетілген). 25.2-суретте көлденең жүктеме 

әсерінен құбырдың көлденең қимасының деформациясы көрсетілген. Ортаңғы бетіндегі 
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нүктелердің ығысуы модельде w және v айнымалыларымен көрсетілуі мүмкін. Айнымалы 

w радиалды бағытта ығысуды білдіреді, ал V - шеңбер бойымен.  

 Төменде ығысу мен деформация арасындағы байланыс [9-12]:  

 

 
25.1-сурет Координаттар жүйесі және геометриялық параметрлер. 

 

 
25.2-сурет Ығысу кезіндегі деформация бейнесі. 

 
мұндағы (·)  айнымалылардың θ-ге қатысты дифференциалын көрсетеді. Талдаудағы 

қалыпты деформация және Ығысу деформациясы сәйкесінше R әрпімен белгіленеді. L 

және N қалыпты деформацияның сызықтық және сызықты емес бөлігін шеңбер 

бағытында, ал k - көлденең қиманың қисықтығының өзгеруін білдіреді. Жалпы номиналды 

деформация ақыр соңында Eq арқылы көрсетіледі. (25.5). 

25.2.2 Әр қабаттың материалдары 

25.2.2.1 Полиэтилен 

Полиэтилен (PE) 1950 жылдардың ортасында құбыр жасау үшін материал ретінде алғаш 

қолданылғаннан бері құбырларды жасау үшін кеңінен қолданылатын және танымал 

термопластикалық материалдардың бірі болды. Полиэтиленнің механикалық қасиеттерін 

ескере отырып-серпімділік, тұтқырлық, иілгішлік және басқа да қасиеттердің күрделі 
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үйлесімі, модельдің компонентін жеңілдету үшін тек серпімді және пластикалық 

деформациялар ескеріледі [13]. 

25.2.2.2 Армирленген қабат 

25.3-суретте өрілген кабельдің полиэтилен және арамидті жіптерінен тұратын 

армирленген қабаттар көрсетілген; олар біртекті деп болжанады. Күшейтілген қабаттар 

көптеген біртекті элементтерге бөлінеді және 25.4 суретте көрсетілгендей көлемді 

элементтерге реттеледі. Арамид қабатының ауданы элементтердің екі формасының 

ауданына сәйкес келеді. Эквивалентті қаттылық масштабтау коэффициентіне көбейтілген 

PE қаттылық параметрлері болып табылатын жергілікті координаттар жүйесінде 

күшейтілген қабаттардың қаттылық параметрлерін білдіру үшін қолданылады.  

 

25.3-сурет Армирленген таспалардың жергілікті координаттар жүйесі. 

 

25.4-сурет Элементті білдіретін шама. 

Айта кету керек, арамидті жіптерді қысу және жылжыту кезіндегі қаттылық ескерілмейді 

және әртүрлі бағыттардағы қаттылық параметрлерінің қатынасы тұрақты болып саналады.  

 Армирленген қабаттың механикалық параметрлері келесі Eqs формулаларында 

келтірілген. (25.6) to (25.8).  

 
 

 Күшейтілген қабаттың иілгішлік матрицасы келесі түрде көрсетілген,  

 



 

383 
 

 
S және T матрицасының егжей-тегжейлі өрнектерін Байя жұмысында табуға болады [7].  

25.2.2.3 Материалдың аққыштығы  

Тегіс күйдегі кернеулер армирленген қабаттар үшін қолданылады (1, 2, 13 және 23 нөлге 

тең), ал кернеу мен деформацияның бағыты бойынша қатынасы төменде келтірілген.  

 
 Полиэтиленнің пластикалық мінез-құлқын модельдеу үшін изотропты 

беріктендірумен біртіндеп өсіп келе жатқан ағындық күй теориясы-J2 қолданылады.  

 

 
25.5-сурет ТЖП кернеуі мен деформациясы арасындағы қатынас. 

мұндағы, 

 
теңдеудегі H (25.10) бір осьті созылуға арналған сынақ нәтижелері бойынша Калибрлеу 

арқылы анықталуы мүмкін. 

 25.5-суретте сынақ нәтижесінде алынған ПНД кернеуі мен деформациясы 

арасындағы өлшенген кернеу көрсетілген. Түсіру жолы нүктелі сызықпен көрсетілген. 

Аналитикалық модельде түсіру кезінде материал серпімді күйге оралады және 

эквивалентті кернеу сынақ кезінде пайда болатын максималды эквивалентті кернеуге 

дейін көтеріледі деп болжанады. 

 Біртіндеп өсіп келе жатқан пішіндегі кернеу мен деформацияның қатынасы 

 
мұндағы   
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    Ығысу деформациясынан туындаған пластикалық деформация ескерілмейді, 

өйткені ол шамалы; нәтижесінде есептеу тиімділігі артады. 

25.2.3 Ықтимал орын ауыстыру принципі 

Мүмкін болатын қозғалыстар принципін АТ тепе-теңдік мәселесін шешу үшін статикада 

қолдануға болады. Егер ат құбыры тепе-теңдік жағдайында болса, төменде келтірілген 

теңдеулер сақталуы керек: 

 
мұндағы (·) айнымалылардың виртуалды өсуін білдіреді. Оң жағы (25.14) — қысым 

жүктемесіне байланысты жұмыстың виртуалды өсуі, яғни қысым мен виртуалды көлемнің 

өзгеру өнімі. 

 
Құбырдың деформациясы = 0 осіне қатысты симметриялы деп болжанады. Айнымалылар 

(w, v және y) функциялар болып табылады және оларды келесі кеңейтімдер тізбегімен 

жақындастыруға болады: 

 
Теңдеуді (25.15) және теңдеуді (25.16) (25.14) теңдеуге ауыстыру, 6N-1 сызықты емес 

Алгебралық теңдеулерді келесі белгісіз теңдеулерді шешу арқылы алуға болады: 

 
Қысым тұрақсыздығының шегін дұрыс анықтау үшін қысым жүктемесін өлшеу бірлігінің 

ұзындығы бойымен құбырға салынған көлемнің ұлғаюын көрсете отырып орындауға 

болады. Әрі қарай Р-келесі қосымша теңдеуі бар қосымша белгісіз айнымалы: 

 

 
Осылайша, 6N 

белгісіз 

сызықтық емес алгебралық теңдеулер жасалады  

25.2.4 Қабырғалардың радиусы мен қалыңдығының өзгеруі  

Құбырдың орташа радиусы қысқарады, ал сыртқы қысымның әсерінен деформация 

кезінде қабырға қалыңдығы артады, ал екі өзгеріс те сыртқы қысымның әсерінен 

құбырдың бұзылуына қарсы тұруға ықпал етеді. Егер сіз жұқа қабырғалы құбырларды 

талдауда жиі қолданылатын қатпарға дейінгі орташа радиус пен қабырға қалыңдығының 

өзгеруін елемейтін болсаңыз, онда бұл АТ жобалауында айтарлықтай қателіктерге әкелуі 
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мүмкін. Демек, орта радиустың өзгеруі және қабырға қалыңдығының өзгеруі түрінде 

қатпарға дейінгі деформация аналитикалық модельге енгізіледі. 

 Pi ішкі қысымының жоғарылауы нәтижесінде пайда болған орташа радиустың 

өзгеруін формула бойынша есептеуге болады,  

 

мұндағы EA - созылу қаттылығы, ал EI-құбыр бүгілген кезде қаттылық. Орташа радиус 

және қабырға қалыңдығы: 

 

мұндағы «0» көрсеткіші айнымалылардың бастапқы мәндерін, ал j - қабат нөмірін 

білдіреді. Жүктемедің әр кезеңінің басында R және t-ге өзгерістер енгізіледі. 

25.2.5 Аналитикалық әдіс 

Гаусс интеграциясы әдісі интеграцияны жеңілдету үшін қолданылады. Көлденең қима r 

және бағыттар бойынша l және m элементтеріне сәйкес келеді. 25.6-суретте Гаусс 

интеграциясының көлденең қиманың төрттен бір бөлігінде таралуы көрсетілген. 

  Бастапқы ауытқулар идеалды құбырға кішкентай бастапқы ығысуларды, яғни w 

және v қосу арқылы жасалады. Бастапқы ығысулар бастапқы сопақшаның белгілі бір 

дәрежесін (D0) шығарады және келесідей анықталады:  

 

25.6-сурет  Гаусс интегралының нүктелерін бөлу. 
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25.7-сурет Аналитикалық шешім рәсімін жүргізу алгоритм-кестесі. 

 Ньютон-Рафсон әдісі 6N сызықты емес Алгебралық теңдеулерді итеративті 

шешу үшін қолданылады. Суретте көрсетілгендей. 25.7.қажетті параметрлер алдын-ала 

анықталуы керек, оның ішінде геометриялық өлшемдер, материалдардың параметрлері, 

бастапқы ақаулар және Гаусстың интегралды нүктелерінің таралуы. Жүктемедің бірінші 

кезеңінде 6N теңдеулері алдымен бастапқы мәндермен келтіріледі. Жаңа көлем мәндері 

орнатылған кезде, жақшадағы айнымалылар конвергенция белгісі орындалғанға дейін 

итеративті түрде шешіледі. Жүктеменің әр кезеңінде орташа радиус пен қабырға 

қалыңдығы, сондай-ақ штамм, кернеу және балама кернеу жаңартылады.  

 Жүктеменің әр кезеңінің басында ығысу, деформация және кернеу мәндері 

жаңартылып, максималды эквивалентті кернеу eMax жазылады. Жүктемедің алдыңғы 

кезеңінің соңындағы айнымалы мәндер келесі қадам үшін бастапқы мәндер ретінде 

орнатылады. Келесі кезеңде элементті жүктеме немесе түсіру e мәндерін eMax-пен 

салыстыру арқылы таңдалады. MATLAB талдау есептерін келесі схема бойынша шешу 

үшін қолданылады.  

25.3 КЭ-талдау 

25.3.1 Кіріспе  

АТ-ны бұзу КЭ әдісін аналитикалық әдіспен салыстыру арқылы талданады. АТ жойылуын 

модельдеу үшін коммерциялық пайдалануға арналған жалпы ABAQUS бағдарламасы 

таңдалады. 
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25.8-сурет КЭ АТ кабельдік қимасының моделі. 

25.3.2 ke моделі 

Аналитикалық шешімді тексеру үшін ABAQUS моделі жасалды. Құбырдың көлденең 

қимасын модельдеу үшін екінші ретті CPS8R 8 түйіндік элементі қолданылады, ол төменгі 

жалпақ интегралды жазықтық кернеуімен. Аналитикалық шешімдегідей, осьтік кернеу 

ескерілмейді. - Сур. 25.8 көлденең қиманың қалыңдығы бойынша 6 элементке және 

шеңбер бойынша 160 элементке бөлінгені көрсетілген.  

 Көлденең қиманың осі бойынша сыртқы бетке әсер ететін гидростатикалық 

қысыммен Симметрияның екі шекаралық шарттары қалыптасады. Материалдың 

пластикалық қасиетін модельдеу үшін изотропты беріктендірумен J2 ағынының иілгішлігі 

теориясы қабылданды. Бұл модельдегі талшықтар қарастырылмайды, өйткені олар 

сығымдалады және олардың сығылу қаттылығы шамалы. 

 Меншікті мәнді талдауға сәйкес, ең кіші меншікті мәнге сәйкес келетін тербеліс 

формасы сопақша түрінде болады. Тербелістің осы формасының түйіндік ығысуы 

құбырдың бастапқы сәйкессіздігін алу үшін идеалды құбырға қосылады, содан кейін 

кішкене масштабтау коэффициентіне көбейтіледі. Рикс әдісі материалдың бүгілуіне және 

иілгішлігіне дейін үлкен деформациясы бар құрылымның бүгілуіне реакцияны талдауға 

арналған.  

25.4 Қиратуды талдау мысалы 

25.4.1 Кіріспе 

АТ құбыры үшін сынуды талдау мысалы аналитикалық әдісті де, КЭ-талдау әдісін де 

қолдана отырып жасалды.  

25.4.2 Бастапқы деректер 

Мысал ретінде орташа радиусы 55,6 мм және қабырғасының жалпы қалыңдығы 13,8 мм 

(D/t = 8,06) АТ қолданылды. Құбырға 0,1% бастапқы сопақ енгізілді. 
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25.1-кесте Бұзылуды талдау үшін АТ негізгі сипаттамалары.  

№ 

қабатының  

Қалыңдығы 

[мм]  

Жіп саны  Жіптерді орау 

бұрышы [º]  

Пуассон 

коэффициенті 

Δ
0 

 

1  6.3  –  –  0.45  0.001  

2  2.25  106  55  0.45  0.001  

3  2.25  106  55  0.45  0.001  

4  3  –  –  0.45  0.00  

 

25.9-сурет  Сыну қысымы-сопақ қисықтары. 

Салыстыру үшін аналитикалық тәсіл мен КЭ-тәсілді талдау нәтижелері ұсынылған. Талдау 

кезінде қолданылатын кейбір маңызды параметрлер 25.1-кестеде келтірілген. Әр қабат 

үшін Пуассонның қатынасы тұрақты мән ретінде алынады.  

25.4.3 Қысымның сопақ қисықтары  

25.9 суретте аналитикалық және ЭЭ тәсілдерін қолдану нәтижесінде алынған АТ 

қысымының бұзылу қисықтары көрсетілген. Дейін барынша қысым бұзылу жүреді 

жылдам қысымды көтеру болса, өзгерту дайындамалардың сопақтығын іс жүзінде 

білінбей. Алайда, максималды бұзылу қысымына қол жеткізгеннен кейін қысымның 

төмендеуі байқалады, өйткені сопақша тезірек артады. Екі тәсілмен алынған нәтижелер 

1,0% максималды айырмашылықпен жақсы сәйкестікті көрсетеді, мұнда оваль 2% 

құрайды. Аналитикалық шешіммен есептелген сыну қысымы ke моделіне қарағанда 

жоғары. Мұны аналитикалық модельде жалпақ бөліктің алғышарттарын қолдану арқылы 

түсіндіруге болады.  

  25.10-суретте АТ деформациясы кезінде сопақшаның өзгеруі нәтижесінде төрт 

негізгі нүктеде деформацияның өзгеруі көрсетілген. Көлденең қимадағы төрт негізгі 

позиция 25.11-суретте көрсетілген және максималды деформация мүмкін болатын 

позициялар. Айта кету керек, 1 және 4 нүктелердегі элементтер жүктеме кезінде 

сығылады, ал 2 және 3 нүктелердегі элементтер алдымен қысылады, содан кейін 

ұзартылады. 
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25.10-сурет Негізгі позицияларда сопақ стандартты деформация өзгерту. 

Аналитикалық тәсіл мен ke тәсілімен алынған нәтижелер ұқсас тенденцияларды көрсетеді, 

бірақ аналитикалық тәсілдің кернеуі ke тәсіліне қарағанда едәуір төмен. Бұл жалпақ 

бөліктің үй-жайындағы қосымша шектеулер аналитикалық модельдегі деформацияны 

белгілі бір дәрежеде шектейтіндігімен түсіндіріледі. Екі тәсіл арасындағы деформацияның 

максималды айырмашылығы, егер деформация 10% - дан аз болса, 6% - дан аз болады. 

25.5 Сезімталдықты талдау 

Аналитикалық модель бірнеше маңызды факторлардың сыну қысымына, соның ішінде 

бастапқы ақауларға, ығысу деформациясына және бұзылу алдындағы деформацияға әсерін 

зерттеуге арналған. 

 

25.11-сурет Максималды керілудің ықтимал учаскелері 
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25.12-сурет Қысым-сопақ АТ қисығындағы бастапқы жетілмегендіктің әсері. 

25.5.1 Бастапқы жетілмегендіктің әсері  

Инженерлік тәжірибеде қолданылатын барлық құбырлар бастапқы кемшіліктерге ие. Бұл 

бөлімде аналитикалық әдіс негізінде бастапқы геометриялық кемшіліктердің әсерін 

зерттеу жүргізіледі.  

  25.12-суретте кестеде келтірілген өлшемдері бар ат-мен қысым-сопақтықтың 

бұзылу реакциясына бастапқы кемшіліктердің әсері көрсетілген. 25.1. Бастапқы 

кемшіліктері бар құбырдың сопақтығы тезірек артады. Сонымен қатар, шекті қысым 

төмендейді. Δ0 = 0,01% көрсеткіші бар құбыр үшін сыну қысымы Δ0 = 1,0% көрсеткіші 

бар құбырға қарағанда 20% жоғары.  

25.5.2 Ығысу деформациясының әсері  

Өздеріңіз білетіндей, ығысу деформациясы қабырғаның қалыңдығы үлкен болған кезде 

құбырдың бұзылу қысымына үлкен әсер етеді. Жұқа қабырғалы құбырларды талдау 

кезінде ығысу деформациясы әдетте ескерілмейді, бірақ АТ үшін айтарлықтай қателік 

тудыруы мүмкін. 25.2 суретте көрсетілген Модель бұрышты еркін өзгертуге мүмкіндік 

беретін ығысу деформациясын қамтиды. Салыстыру үшін ығысу деформациясының әсерін 

анықтау үшін ығысу деформациясынсыз аналитикалық модель жасалды. Бұл модельде 

деформацияға дейін орташа бетке перпендикуляр жазықтық орташа бетке перпендикуляр 

болуы керек (0), сондықтан сақина бағытындағы әдеттегі деформация теңдеу түрінде 

көрінеді. (25.22).  

 

25.13-суретте екі әдісті қолдану нәтижесінде алынған қысымның бұзылу қисықтары 

көрсетілген. Үш D/t (D/t = 6,0, 8,06 және 10,0) АТ талдау жүргізіледі. Бұл құбырлардың 

қалыңдығы мен құрылымы бірдей, бірақ олардың орташа радиусы әртүрлі. Осыдан 

кішкентай деформациямен екі әдіспен алынған қисықтар сәйкес келетінін көруге болады. 

Алайда, жоғары сыну қысымына ығысу деформациясынсыз модель арқылы қол жеткізуге 

болады. D/t қатынасы жоғары құбырлар үшін айтарлықтай айырмашылық байқалады, 

айырмашылық сәйкесінше D/T = 6,0, 8,06 және 10,0-ден 4,5%, 3,6% және 2,8% құрайды. 
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25.13-сурет Сопақша-қысымының қисығында ығысу деформациясынан әсері 

 

25.14-сурет Қысым-сопақ қисығындағы R және  t  өзгерісінің әсері. 

25.5.3 Тұрақтылықты жоғалту кезінде алдын ала деформацияның әсері 

Түсіру кезінде құбырдың орташа радиусы қысқарады, ал қабырға қалыңдығы артады. Осы 

екі өзгеріс диаметрдің қалыңдығына қатынасының төмендеуіне әкеледі, бұл сыртқы 

қысымға қарсы тұруға көмектеседі. Бұл бөлімде аналитикалық әдіс қабырғалардың орташа 

радиусы мен қалыңдығының өзгеруі түрінде алдын-ала деформацияның әсерін 

қарастырады. Суретте көрсетілген Модель. 25.1, жүктеме кезеңдерінде R және t өзгеруін 

қамтиды. Алдын-ала деформацияның әсерін көрсету үшін салыстыру үшін өзгерістерді 

болдырмайтын тағы бір аналитикалық модель жасалды.  

  25.14-суретте құбырдың радиусы мен қабырға қалыңдығының қысым-сопақ 

қисықтарына өзгеруінің әсері көрсетілген. Суретте көрсетілген қысым-сопақ қисықтары R 

және t өзгерісін қамтитын және болдырмайтын аналитикалық модельдерді ескере отырып, 

ат (D/t = 6,0, 8,06 және 10,0) үшін қабырға қалыңдығы бойынша диаметрдің үш қатынасы 

негізінде есептеледі. АТ қалыңдығы мен құрылымы барлық жағдайларда бірдей және 25.1-

кестеде келтірілген, бірақ радиустың орташа мәні әртүрлі. Кішкентай деформация кезінде 

қисықтың конфигурациясына R және t өзгеруінің әсері өте аз. Бірдей сопақшада R және t 

өзгерістері ескерілгенде жоғары қысым есептеледі және D/t қатынасы жоғары АТ үшін 

айырмашылық артады. Диаметрі мен қалыңдығы арасындағы D/t қатынасы 6,0, 8,06-дан 

10,0-ға дейін өзгеретіндіктен, қысым айырмашылығы сәйкесінше 5,3%, 3,4% және 2,1% 

құрайды.  
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26 
Иілу кезіндегі металл емес байланған 

иілгіш құбырлар  

26.1  Кіріспе 

Соңғы бірнеше онжылдықта металл цилиндрлік құбырлардың таза иілуге реакциясын 

талдауға көп күш жұмсалды. Бразье [1] иілу нәтижесінде сопақтану иілу қаттылығының 

нашарлауына әкеліп соқтыратынын және сайып келгенде максималды шекті нүктеге 

әкелетінін көрсетті. Райснер мен Вайничке [2] Бразьенің жұмысын толық тұжырымдау 

арқылы тексерді. Материалдың сызықты емес сипаттамаларының әсерін қарастыра 

отырып, Геллин [3] таза иілу кезінде шексіз ұзын цилиндрлік қабықтың булануын зерттеді 

және сопақталған күйден пластикалық деформация саласындағы бифуркацияны зерттеді. 

Кириакидес және оның әріптестері сыртқы қысымды, таза иілуді және жүктемелердің 

үйлесімін қоса алғанда, әртүрлі жүктемелерде металл құбырлармен жұмыс істеді. Шоу 

және Кириакидес [4, 5] циклдік иілу кезінде құбырлардың серпімді емес деформациясын 

талдады және көлденең сопақтануның дамуын зерттеу үшін сызықты емес беріктендіретін 

пластиканың әртүрлі модельдерін таңдады. Джу мен Кириакидес [6, 7] иілу кезіндегі 

цилиндрлік қабықтардың локализациясы мен бифуркациясының тұрақсыздығын 

тәжірибелер мен аналитикалық шешімдер арқылы зерттеді. Корона, Ли және Кириакидес 

[8] материалдың анизотропия әсерін қосып, түтіктердің серпімді емес иілу мәселесіне 

қайта оралды. Хау және Бай [9] иілу және осьтік созылуға ұшыраған металл құбырлардың 

иілу моментін зерттеді және қысымға, осьтік созылуға және иілуге ұшыраған 

құбырлардың сыни иілу моментін болжады. Караманос [10] сопақтану мен 

бифуркацияның тұрақсыздығын, сызықты емес соңғы элементтер әдісін қолдана отырып, 

ұзын жұқа серпімді түтіктердің тұрақсыздығын зерттеді. Юань, Гонг және т.б. [11] иілу 

және жүктеме комбинациясы кезінде металл құбырлардың эллиптикалық булануын 

зерттеді. 

  Армирленгенн термопластикалық құбырлар (RTP) металл емес 

байланыстырылған иілгіш құбырлардың бір түрі болып табылады. Олардың жоғары 

рентабельділігі, коррозияға төзімділігі және орнатудың қарапайымдылығы арқасында RTP 

құрлықта да, теңізде де жиі қолданылады. Иілу кезіндегі талшықты күшейтілген 

композиттік құбырлардың қасиеттері туралы бірнеше зерттеулер бар; дегенмен, иілу 

кезіндегі RTP құбырларының сипаттамаларын зерттеу әлі де бастапқы сатысында. Корона 

мен Родригес [12] таза иілу кезінде ұзын диагональды күшейтілген композиттік 

құбырлардың реакциясы мен алғашқы жойылуын зерттеді; сызықты емес субкритикалық 

күй реакциясы, қабықтың бифуркация мүмкіндігі және субкритикалық күй реакциясы 

кезінде материалдың бұзылуын анықтау үшін материалдың бұзылу критерийі ескерілді. 

Ксиа және т.б. [13] талшықты орау әдісімен жасалған және таза иілуге ұшыраған көп 

қабатты композиттік құбырлардың реакциясын бағалау үшін аналитикалық процедуралар 

жасалды. Материалдың анизотропиясының әсері және иілу моментіне құбырдың 

реакциясына талшықтардың бағыты зерттелді. Чжэн және әріптестер болат сым арқылы 

(PSP) нығайтылған пластикалық құбырлар туралы көптеген зерттеулер жүргізді; 

арматураланған қабаттардың ортотропты параметрлерін алу үшін [14] PSP сыртқы 

қысыммен булануын зерттеу үшін бір модель қолданылды. Сонымен қатар, Ли, Чжэн, Ши 

және басқалар иілу кезінде PSP құбырларының тұрақтылығын жоғалту сәттерін болжау 
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үшін аналитикалық шешім ұсынды. [15]. Круижер және т.б. [16] RTP қасиеттерін талдау 

кезінде күшейтілген қабаттардың сымдық салбырауын ескере отырып, бұралу жүктемесі 

кезінде зерттеді. Бай және басқалар [17, 18, 19, 20] сәйкесінше сыртқы қысымға, ішкі 

қысымға және осьтік жүктемелерге RTP реакциясын зерттеді. 

  Көп қабатты құрылымға байланысты RTP құбырлары әдетте диаметрдің 

қабырға қалыңдығына өте үлкен қатынасы бар (әдетте 15-тен аз). Сопақтануның 

тұрақсыздығы иілу қаттылығының төмендеуіне байланысты және иілу кезінде бұзылудың 

ең ықтимал түрі болып табылады. Бұл тараудың мақсаты аналитикалық шешім мен соңғы 

элементтер әдісін қолдана отырып, таза иілу кезінде RTP сопақтығының тұрақсыздығын 

зерттеу болып табылады. 

  Аналитикалық шешім алдымен RTP құбырлары туралы бірнеше болжам 

жасайды. Орташа қалыңдықтағы қабықтар үшін сақиналардың сызықты емес теориясы 

негізінде тұрақтылық пен көлденең ығысудың деформациясын жоғалту кезіндегі 

субкритикалық деформацияның әсері ескеріледі. Құбырдың тепе-теңдік күйін анықтау 

үшін виртуалды жұмыс принципі қабылданады, ал Ньютон-Рафсон әдісі тепе-теңдік 

теңдеулерін шешу үшін қолданылады. Материалдардың сызықтық емес әсерін ескеру үшін 

ТЖПЭ J2 ағымының теориясы бойынша иілгіш материал ретінде қарастырылады. ±54,7° 

орау бұрышы бар талшықты күшейтілген қабаттардың әсерін ескеру үшін азайту 

коэффициентін қолдана отырып жеңілдетілген әдіс ұсынылады. Сонымен қатар, таза иілу 

кезінде RTP реакциясын алу үшін ABAQUS FE егжей-тегжейлі моделі жасалады; екі 

әдіспен алынған нәтижелер иілуді бақылау тестінің деректерімен салыстырылады. 

  Сонымен қатар, аналитикалық шешімнің көмегімен иілуге реакцияға әсер 

ететін бірнеше параметрлер зерттеледі. Иілу кезіндегі RTP қасиеттері туралы бұрын көп 

зерттеулер жүргізілмегендіктен, осы тарауда ұсынылған әдістер RTP құбырларын жобалау 

мен қолдануда анықтамалық материал бола алады. Бұл тарауда "Иілу кезіндегі 

күшейтілген термопластикалық құбырлардың қасиеттері" [21] мақаласынан қорытынды 

элементтердің метомаларын (FEA) аналитикалық шешу және талдау келтірілген.  

26.2 Аналитикалық шешім 

26.2.1 Жорамалдар 

Иілу әрекетін қарастыру кезінде келесі жорамалдар белгіленеді: 

1. RTP құбыры ішкі қабаттан, сыртқы қабаттан және аралық қабаттардан тұрады; 

аралық қабаттарға номиналды бұрандалы орам бұрышы ±54,7°болатын екі 

армирленген қабат кіреді;  

2. ПЭВП және бұралған арамидті талшықтарды қоса алғанда, үздіксіз, біркелкі және 

ақаулары жоқ материалдар; 

3. Қабаттар өте жақсы байланған, яғни арам талшықтар мен матрицаның қабаттары мен 

беттері арасында сырғанау жоқ. 

26.2.2 Кинематика 

26.1-суретте таза иілу жүктемесінің әсерінен орташа қалыңдығы шексіз ұзын дөңгелек 

қабырғасы бар RTP құбыры көрсетілген. Құбырдың орташа радиусы R және орташа 

қалыңдығы t болады. Талдау кезінде RTP құбырының үш қабатының тамаша байланысы, 

сондай-ақ таза иілу әсерінен бүкіл ұзындығы бойынша қисықтық пен көлденең қиманың 

деформациясы болуы керек. 

  26.2 суретте көрсетілгендей, көлденең қиманың сызықты емес деформациясын 

сипаттау үшін полярлық координаталар жүйесі берілген. Көлденең қиманың ортаңғы 

бетіндегі нүктенің ығысуы (w, v) деп белгіленеді және сәйкесінше радиалды және 

айналмалы бағыттағы ығысуларды көрсетеді.  
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26.1-сурет. Таза иілу әсерінен шексіз ұзындықтағы  RTP құбыры 

 

 
26.2-сурет. Көлденең қиманың деформациясы 

 

Кирхгофтың «жазықтық қимасы тегіс және орта бетке перпендикуляр болып қалады» 

деген жорамалы осьтік бағыт үшін алынған. RTP құбырының қабырғасының қалыңдығына 

(D/t) диаметрінің салыстырмалы түрде орташа қатынасын ескере отырып, көлденең 

қиманың көлденең қимаға әсері тұжырымға енеді, ал γθ бұрышы қабырға қалыңдығының 

көлденең қимасының деформациясы ретінде қарастырылады. Есте сақтау керек, бұл 

жағдайда соңғы айналу және кіші деформация қабылданады. Деформация мен ығысу 

арасындағы байланыс келесідей көрінеді: 

Осьтік деформация: 

 (26.1) 

 (26.2) 

мұнда – құбырдың ортасындағы осьтік деформация, ал ζ – 26.2 суретте көрсетілген 

қашықтық. 

 Аудан деформациясы келесідей өрнектеледі: 

 (26.3) 

 (26.4) 

мұнда  және θ бойынша саралауды білдіреді. 

Көлденең ығысу деформациясы келесідей анықталады: 

 (26.5) 
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26.2.3 Материал модельдері 

26.2.3.1 ТЖПЭ механикалық сипаттамалары 

Полиэтилен (PE) электрохимиялық немесе биологиялық коррозияға ұшырамайтын, 

тегістігі, жеңілдігі және керемет иілгішлігі болғандықтан, құбыр желілері үшін материал 

ретінде кеңінен қолданылады [22]. Сәтті жобалау және пайдалану үшін полиэтилен 

құбыржолдарының әр түрлі артықшылықтарын қарастырған кезде полиэтиленнің 

механикалық қасиеттеріне ерекше назар аудару қажет. Металл материалдардан 

айырмашылығы, полиэтилен серпімділік, иілгіштік және тұтқырлық сияқты күрделі 

қасиеттерге ие және олардың көрінісі температураға, уақытқа және жүктеме жағдайларына 

байланысты. 

  Әр түрлі жағдайларда полиэтиленнің механикалық сипаттамаларын 

модельдеуге көптеген зерттеулер арналған. Чжан мен Мур [23, 24] тығыздығы жоғары 

полиэтиленді (ТЖПЭ) жүктеме және түсіру кезінде сырғу, релаксация және 

сипаттамалардың қасиеттерін зерттеді және Бондера моделін қолдана отырып, және 

ТЖПЭ тұтқыр серпімді және тұтқыр пластикалық материалдармен модельдеді. Колак пен 

Дусунчели [25] ТЭПЭ тұтқыр серпімділік және тұтқыр пластикалық қасиеттерін 

модификацияланған тұтқырлылық теориясын қолдана отырып зерттеді. Полиэтилен 

құбырларын талдауда қарапайым модельдер де кеңінен қолданылады. Круижер және т. б. 

[18] полиэтиленді RTP құбырларының полиэтилен қабатын талдауда серпімділік модулін 

қолдана отырып, сызықты серпімді материал ретінде модельдеді. Дхар мен Мур [26] 

профильді типтегі қабырғалары бар полиэтилен құбырларының жергілікті иілуін бағалау 

үшін белгілі бір уақыт аралығында қазіргі серпімді модульге негізделген сызықтық 

серпімді модельді қолданды. Фредриксон және басқалар [27] ТЖПЭ пластикалық 

торларын талдауға арналған серпімді, иілгіш материал ретінде модельденді және үлгілерді 

сынау арқылы серпімді сипаттамаларға ие болды. Чжэн және т. б. [14, 15] PSP қасиеттерін 

талдауда (спиральды крест орамасы бар болат сыммен нығайтылған пластикалық 

құбырлар) ТЖПЭ сызықтық серпімді материал ретінде қарастырылды. 

  Осы тарауда зерттеу үшін үздіксіз және қысқа мерзімді иілу процесі 

болжанады; осылайша, ТЖПЭ-нің уақытқа байланысты қасиеттері алынып тасталады 

және ТЖПЭ материалы ретінде серпімді пластикалық модель таңдалады. ТЖПЭ кернеу-

деформациясының қисығын зерттеу үшін PE100 (RTP құбырларында қолданылатын 

ТЖПЭ) созылу сынақтары ISO527-2012 [28] сәйкес 1 мм/мин жүктеме жылдамдығымен 

жүргізілді. Сынақ алдында PE100 өңделмеген материалы ерітіліп, гантель түрінде 

құйылды. Үлгінің физикалық өлшемдері стандартқа сәйкес келді. Сынақтар 25 кН дейін 

созылатын күшті қамтамасыз ете алатын созылу сынақтарына арналған машинада 

жүргізілді. Үлгі және сынақ машинасы 26.3 суретте көрсетілген, ал нәтижелері 26.4 

суретте көрсетілген. 

 
26.3-сурет. ТЖПЭ үлгілерінің созылу сынақтары 
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26.4-сурет. ТЖПЭ созылу сынақтарына сәйкес кернеулер мен деформациялар туралы 

мәліметтер 

ТЖПЭ материалының кернеуі мен деформациясы арасындағы сызықтық емес қатынасты 

келесі формула арқылы сипаттауға болады: 

 (26.6) 

мұнда EPE – бұл ISO 527-2012 сәйкес 0,25% және 0,05% деформация кезінде бөлінген 

модуль ретінде есептелген ТЖПЭ серпімділік модулі. σ0 EPE-ден 10% - ға дейін 

тангенциалды серпімді модуль құлаған кезде ТЖПЭ аққыштық шегі ретінде анықталады. 

26.2.3.2 Талшықты армирленген қабаттың механикалық сипаттамалары  

26.5-суретте талшықты армирленген қабат жеңілдетілген түрде көрсетілген. Армирленген 

қабаттар - бұл матрица (ТЖПЭ) және бұралған арамидті талшықтардың орам бұрышы 

±54,7°. Бұл орау бұрышы ішкі қысымға төзімділікті қамтамасыз етеді, ал күшейтілген 

қабаттар құбырдың осьтік беріктігі мен қаттылығына аз әсер етеді. Сонымен қатар, арамид 

талшығының сығылу және иілу күші төмен [29]. Сондықтан арамид талшықтары 

термопластикалық түтіктің иілуге қаттылығына аз әсер етеді [30] және арамид 

талшығының қаттылығын болдырмау ақылға қонымды болып көрінеді; содан кейін 

армирленген қабат біртекті матрица болып саналады, ал азайту коэффициенті әр қабаттағы 

талшық көлемінің әсерін ескеру үшін енгізіледі. Бұл жорамал бұдан әрі СЭ және сынақ 

деректерін талдау кезінде расталады. 

Өкілдік көлем бірлігі әдісі [14] азайту коэффициентін алу үшін қолданылады. і 

күшейтілген қабаттың тоғыз параметрін келесідей анықтауға болады: 

 (26.7) 
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26.5-сурет. Жеңілдетілген түрдегі армирленген қабат 

 

  (26.8) 

 

  (26.9) 
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мұнда EPE, μPE, GPE Юнг модулін, Пуассон коэффициентін және ТЖПЭ матрицасының 

ығысу модулін білдіреді. Ef, μf, Gf Юнг модулін, Пуассон коэффициентін және арамид 

талшығының ығысу модулін білдіреді. Мұнда Ef = 0 және Gf = 0. VPE, Vf, VI 26.5-суретте 

көрсетілгендей матрицаның, талшықтың және I аймақтың көлемдік үлесін білдіреді.  

Иілгішлік матрицасы і күшейтілген қабат үшін кернеу мен деформация векторларының 

арақатынасын анықтайды және келесідей өрнектелуі мүмкін: 

  (26.10) 

Содан кейін формуладан (26.10) иілгішлік матрицасы жалпы цилиндрлік координаттар 

жүйесіне айналады: 

 (26.11) 

мұнда 

 (26.12) 

σx, σθ және τθr әрекеттерін ескере отырып, әлсіреген қаттылықтың келесі матрицасы 

алынады: 
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 (26.13) 

Азайту коэффициентінің дәрежесін бағалау үшін көлденең қиманың сопақтануына әсер 

ететін аудан қаттылығы таңдалады: 

  (26.14) 

мұнда  і қабат үшін жас матрица модулін білдіреді. 

26.2.4 RTP құбырына арналған конститутивтік модель 

Ішкі және сыртқы қабат (ТЖПЭ) серпімді-пластикалық материал ретінде модельденеді, ал 

күшейтілген қабаттар Ki азайту коэффициентімен біртекті матрицалық материал (ТЖПЭ) 

ретінде өңделеді. 

  Мұнда кернеудің тек үш компоненті қарастырылады. Изотропты 

беріктендірумен J2 қосымша ағымында пластикалық деформация жылдамдығы келесідей 

көрсетілуі мүмкін: 

 (26.15) 

мұнда Dij  қаттылық матрицасының қаттылық элементін білдіреді, ал өрнектер қосымшада 

жазылған; і құбырдың i- қабатын білдіреді. 

 (26.16) 

мұнда E – бұл серпімділік модулі, Et – құбырдың і-қабатының жанама модулі, ал Ki = 1 

ішкі және сыртқы қабаттар үшін. 

26.2.5  Виртуалды жұмыс принципі 

Тепе-теңдік шарттарына виртуалды жұмыс принципі арқылы қол жеткізіледі. Иілу 

жүктемесінің шарты үшін үш кернеу есебінің формуласын келесідей білдіруге болады: 

 (26.17) 

мұнда  және т.б. (*) айнымалылардың виртуалды өсуін білдіреді (*) және 

, ал – і қабат үшін радиалды бағыттағы координаттар мәні. 

w, v және γθ айнымалылары θ функциялары болып табылады және төменде көрсетілгендей 

тригонометриялық қатарға ыдырау арқылы көрінеді: 

 (26.18) 

 (26.19) 

 (26.20) 
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(26.18–26.20) (26.17) формулаларын алмастыру 6N сызықты емес алгебралық теңдеулерді 

алуға мүмкіндік береді. Теңдеулер жүйесін шешу үшін Ньютон-Рафсон әдісі 

қолданылады. 6N {a0, a1,…, aN, b1,…, bN, c1,…, cN, d1,…, dN, e1,…, eN, f1,… , fN} 

белгісіз айнымалыларды шешу үшін MATLAB көмегімен итерациялық процесс 

қолданылады. Сандық есептеуде құбырдың көлденең қимасы сәйкесінше радиалды және 

айналмалы бағытта l және m элементтеріне бөлінеді. Интегралдау үшін Гаусс интегралдау 

әдісі қолданылады. Таза иілуді талдау қисықтықтың өсуін анықтау арқылы жүзеге 

асырылады; осылайша, к қисықтықтың өсуі жүктеме қадамы ретінде таңдалады. 

  26.6-суретте есептеу процедурасының блок-схемасы көрсетілген. Бағдарламаны 

іске қосу үшін қажетті ақпаратты, атап айтқанда бастапқы геометриялық өлшемдер, 

бастапқы кемшіліктер, материалдық параметрлер және т. б. енгізу керек. Белгілі бір 

қисықтықпен жүктеменің берілген қадамы үшін түйіндік ығысулар алдыңғы қадаммен 

бағаланды, ал деформацияның өсуін ығысу мен деформация арасындағы байланыс арқылы 

анықтауға болады; содан кейін кернеу күйін коститутивтік модельдер арқылы алуға 

болады. Кейіннен 6N сызықты емес алгебралық теңдеулер Ньютон-Рафсон әдісімен 

шешілді. Ньютон-Рафсон тізбегінің жинақтылығына қол жеткізгеннен кейін нақты 

ығысулар, деформациялар мен кернеулер автоматты түрде жаңартылды. Ақыр соңында, 

ағымдағы қисықтық кезіндегі иілу моментін төменде көрсетілгендей есептеуге болады: 

 (26.21) 

26.3  СЭ талдау 

ABAQUS сызықты емес соңғы элементтер бағдарламалық жасақтамасы RTP құбырының 

иілісін сандық модельдеуде қолданылады. Құбырдың бүкіл ұзындығы бойынша біркелкі 

шексіз ұзындықтағы құбырдың сопақтануы. Есептеулерді азайту үшін аналитикалық 

шешімді тексеру үшін салыстырмалы түрде қысқа ұзындығы 20 мм қолданылады. 

  ТЖПЭ материалы мен матрица үшін үш өлшемді қатты күйдегі элемент 

(C3D8I) таңдалады, өйткені элементтің бұл түрі екінші ретті элементтерге қарағанда 

үнемді және салыстырмалы түрде жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді [31]. Орамалы 

арамидті талшықтар ферменттік элемент (T3D2) арқылы модельденеді. Фон-Мизес 

өлшемдері бар серпімді-пластикалық материал моделі ТЖПЭ үшін қолданылады, ал 

арамид талшығы сызықтық серпімді материал ретінде модельденеді, сондықтан 

талшықтар созылуға төтеп бере алады. Ферменттік элементтер байланыстың мінсіз күйін 

модельдеу үшін қатты күйдегі элементтерге салынған. 

  26.7 суретте көрсетілгендей, осьтік бағыттағы симметриялы шекаралық 

шарттар құбырдың бір ұшында қолданылады, ал екінші ұшында кинематикалық 

байланыстың шектеулі шарттары қамтамасыз етіледі. Мұндай шектеулер соңында біркелкі 

айналуды және көлденең қиманың еркін сопақтануын қамтамасыз етуі мүмкін. Иілу 

процесі құбырдың ұшын бұру арқылы жүзеге асырылады. Үлкен ығысу эффектілері үшін 

сызықтық емес статикалық талдау таңдалады. 
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26.6-сурет. Есептеу әдістемесінің блок-схемасы 

 

 
26.7-сурет. RTP құбырлардың ABAQUS-моделі  
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26.4 Тәжірибелі түрде сынау 

Аналитикалық шешім мен оңайлатылған армирленген қабатты растау үшін әдеттегі төрт 

нүктелі иілу сынағы жасалды және 2,5 дюймдік үш RTP құбырында орындалды. 

Үлгілердің жалпы сопақтығы шамамен 0,5% құрайды. Эксперимент схемасы 26.8 суретте 

көрсетілген. 

  Үлгіге екі нүктелік жүктемені қолдану сынақ аймағында таза иілу күйін 

тудыруы керек. Төрт нүктелі иілу кезінде жүктеме сәулесі алдымен 2F жүктемесінің 

жоғарылауын сезінеді, содан кейін белгілі бір жылдамдықпен алға жылжиды. Жүктеме 

сәулесінің Δ ығысуын ығысу датчигімен өлшеуге болады. Құбырды жүктеме шарттарына 

сәйкес, сынақ аймағы таза иілу астында екенін көруге болады. Жүктеме құралы қолмен 

басқаруды қажет ететіндіктен, жүктеме процесі әрдайым тұрақты болуы керек. Сонымен 

қатар, жүктеме сәулесінің ығысу жылдамдығы материалды сынау кезінде жүктеме 

жылдамдығына сәйкес шамамен 0,2–0,4 мм/с болуы керек. Δ жүктеме астындағы ығысуды 

өлшегеннен кейін, келесі өрнекті қолдана отырып, көлденең сызыққа қатысты қатаң 

аймақтың көлбеу бұрышын алуға болады θ0: 

 (26.22) 

мұнда r – бұл білігінің диаметрі болып табылады, D0 – қатты аймақтың сыртқы диаметрі, l 

– жүктеме нүктесі мен тірек арасындағы көлденең қашықтық.  

 
26.8-сурет. Үлгінің иілуіне сынақ жүргізу схемасы 

к қисықтық және сынақ аймағының М моментін сәйкесінше (26.23) және (26.24) 

формулалармен есептеуге болады. 

 (26.23) 

  (26.24) 

мұнда L – сыналатын аймақтың ұзындығы, ал F – жүктемені беретін күштің жартысы. 

Осылайша, қисықтықтың моментке тәуелділігін төрт нүктелі иілу сынағы арқылы алуға 

болады. Әрі қарай, осы тарауда аналитикалық шешім мен соңғы элементтерді талдау 

нәтижелерінің деректері салыстырылады. 
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26.5  Нәтижелерді талқылау 

26.9 (А) суретте иілу сынағы, аналитикалық шешім және СЭ талдауы арасындағы 

моменттің қисықтыққа тәуелділігін салыстыру көрсетілген. СЭ аналитикалық шешімі мен 

талдауында 0,5% бастапқы сопақ енгізілді. Егер қолмен жүктеме процесінің түріне 

қатысты осы сынақтардағы кейбір ауытқуларды ескермесеңіз, нәтижелер, әсіресе көтеру 

сатысында, сәйкес келеді. Осылайша, күшейтілген қабатты жеңілдету әдісін қоса алғанда, 

аналитикалық шешім негізделген. 54,7° орау бұрышы бар талшықты күшейтілген қабаттар 

иілу кезіндегі қаттылыққа аз әсер етеді деп қорытынды жасауға болады. Қисықтық-

моменттің өзгеруі материалдың сызықтығына және геометриялық деформацияға 

байланысты иілудің ұлғаюымен сызықты емес екенін көрсетеді (негізінен көлденең 

қиманың сопақтануы). Максималды иілу моментіне жеткеннен кейін момент азаяды, ал 

қисықтық жоғарылайды және аналитикалық шешім мен СЭ талдауы арасындағы 

алшақтық артады.  

 

26.9-сурет. Иілу сынағының нәтижелерін, аналитикалық шешімді және СЭ талдауын 

салыстыру 

 

26.9(b) суретте аналитикалық шешімнен және СЭ талдауынан сопақшаның қисықтыққа 

қатынасы салыстырылады. Екі әдіс арасындағы айырмашылық максималды иілу 

моментіне жеткеннен кейін, моменттің қисықтыққа қатынасының өзгеруімен сәйкес 

келеді. Қысқаша айтқанда, момент-қисықтық және сопақ-қисықтық қатынастарының 

нәтижелері шектік күйге жеткенге дейін өте жақсы сәйкес келеді (максималды иілу 

моменті, Mc). Осылайша, аналитикалық шешім және күшейтілген қабаттың ұсынылған 

жеңілдетілген әдісі  RTP құбырларының сопақтануының тұрақсыздығын сенімді бағалауға 

мүмкіндік береді. Келесі себептер тұрақсыздықтан кейінгі кезеңдегі нәтижелердегі 

айырмашылықтарға ықпал етуі мүмкін: 

a. Аналитикалық шешім сақиналардың сызықтық емес теориясын қолдану арқылы 3 

өлшемді есепті 2 өлшемді мысалға дейін жеңілдетеді. Есептеулерде тек үш компонент 

ескеріледі (σx, σθ және τθr). Радиалды кернеуді қоса алғанда, кернеудің екінші 

компоненттерінің болмауы сопақтануға төтеп беретін қиманың қаттылығының 

нашарлауына әкеледі. Сонымен қатар, сызықтық көлденең ығысу деформациясын τθr 

сонымен қатар сәйкессіздіктерге әкелуі мүмкін, өйткені қабырға қалыңдығының 

нақты ығысу деформациясы орташа қалыңдықтағы қабықтар үшін сызықты емес 

екенін көрсетеді. 
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b. b. Жеңілдетілген армирленген қабат әдісі осы екі әдіспен ерекшеленеді: аналитикалық 

шешім жеңілдету үшін арамид талшықтарының беріктігін жояды, ал ABAQUS моделі 

стресс жағдайында арамид талшықтарының әсерін ескереді. 26.10-суретте шектік 

күйдегі (κ = 3,475 м-1) сандық модельдеу кезінде талшық кернеуінің таралуы және 

ұштардың қисықтығы (κ = 6 м-1) көрсетілген. Максималды кернеу орталық бейтарап 

иілу осіне жақын жерде пайда болады, ал бейтарап осьтен алыс талшықтағы кернеу аз 

болады. Демек, орамалы арамидті талшықтар иілу кезіндегі қаттылыққа әлсіз әсер 

етеді. Алайда, бұл талшықтар сопақшаның деформациясына, әсіресе үлкен 

деформация кезінде сақина бағытында әсер етуі мүмкін. 

 
26.10-сурет. СЭ талдау кезінде талшық кернеуінің таралуы 

 

26.6 Параметрлік зерттеулер 

Аналитикалық шешім негізінде бірнеше маңызды параметрлердің әсері зерттеледі. 

Параметрлік зерттеулер үшін 4 дюймдік RTP құбыры таңдалды. 4 дюймдік RTP өлшемдері 

26.1-кестесінде көрсетілген. 

26.1-кесте 4 дюймдік RTP өлшемдері 

Қабат №  Ішкі 

радиусы, 

(мм) 

Қабырға 

қалыңдығы, 

(мм) 

Талшықтардың 

саны және орау 

бұрышы, (°) 

Материалдың 

құрамы 

№ 1 (ішкі қабат) 48,7 6,3 - ТЖПЭ 

№ 2 (армирленген 

қабат) 

55 2,25 106 (54,7) Арамидті талшық 

және матрица 

(ТЖПЭ) № 3 (армирленген 

қабат) 

57,25 2,25 106 (−54,7) 

№ 4 (сыртқы 

қабат) 

59,5 3 - ТЖПЭ 

Ескерту: есептеу кезінде сымның ауданы 1,164 м2 құрайды.  
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26.6.1 Қабырға қалыңдығы 

Құбыр қабырғасының қалыңдығы көбінесе гидростатикалық қысымға төзімділікпен 

(күшейтілген қабаттар), коррозияға төзімділікпен (ішкі ПЭ қабаты) және механикалық 

қорғаныс талаптарымен (сыртқы ПЭ қабаты) анықталады. Қабырға қалыңдығының өзгеру 

нәтижесін бейнелеу үшін қабырға қалыңдығы әртүрлі және сыртқы диаметрі бірдей (D = 

125 мм) жеті жағдай таңдалды. 26.11-суретте D/t (диаметрі/қалыңдығы) қатынасы өзгерген 

кезде шекті иілу моменті (MC) және сәйкес критикалық қисықтық (κC) көрсетілген. Иілу 

шегі мен критикалық қисықтық D/t қатынасының жоғарылауымен төмендейді, ал D/t 

жоғарылаған сайын MC және κC төмендеу жылдамдығы төмендейді. Қабырға 

қалыңдығының иілуге төзімділігіне әсері айқын, өйткені D/t 7-ден 13-ке дейін өзгерген 

кезде MC және κC төмендеуі сәйкесінше 52% және 42% құрайды.  

 

26.11-сурет. Қабырға қалыңдығының әсері 

 

26.12-сурет. Диаметрдің әсері 

26.6.2 Құбыр диаметрі 

Құбыр диаметрі - құбыржолды жобалау кезіндегі ең маңызды параметрлердің бірі және 

құбыржолдың өткізу қабілетін анықтайтын тікелей әсер ететін фактор. Тасымалдау 

қабілетін қарастырған кезде үлкен диаметрге басымдық беріледі, дегенмен құбыржолды 

тасымалдау, орау, орнату және т. б. кезінде проблемалар туындауы мүмкін. Иілу кезінде 

құбырдың механикалық қасиеттеріне диаметрдің әсерін есептеу үшін әртүрлі сыртқы 
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диаметрлері және бірдей қабырға қалыңдығы бар бірнеше құбыр таңдалды (26.1 кестеде 

көрсетілгендей). Аналитикалық шешім арқылы алынған нәтижелер 26.12-суретте 

көрсетілген: D/t жоғарылаған кезде шекті момент (MC) жоғарылайды және критикалық 

қисықтық (κC) төмендейді. D/t 7-ден 13-ке дейін болған кезде, MC төрт есе артады, ал κC 

73%-ға азаяды. Деректер диаметрі иілу кедергісіне үлкен әсер ететіндігін көрсетеді. 

26.6.3 Диаметрдің қалыңдығына қатынасы (D/t)  

D/t қатынасы құбырдың сыртқы қысыммен жаншылуға төзімділігін бағалаудың маңызды 

параметрі болып табылады. Алайда, иілуге төзімділік тек D/t қатынасына ғана байланысты 

емес. 26.13-суретте әр түрлі радиусы бар және D/t (D/t = 9) қатынасы бар алты мысал үшін 

шекті төзімділік көрсетілген, мұндағы R таңдалған радиусты және R0 = 100 мм білдіреді. 

D/t қатынасы бірдей болған кезде құбырдың радиусы жоғарылаған сайын шекті момент 

артады; радиустың үлкен мөлшерімен ұлғаю жылдамдығы артады. Критикалық қисықтық 

төмендеген кезде радиус жоғарылаған сайын төмендеу жылдамдығы баяулайды. 

 

26.13-сурет. D/t қатынасының әсері 

 

26.14-сурет. Бастапқы сопақшаның әсері 
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26.6.4 Бастапқы сопақтық 

Құбырдың идеалды көлденең қимасы болмағандықтан, бастапқы сопақша (Δ0) құбырдың 

бастапқы геометриялық кемшіліктерін ұсынуда жиі қолданылатын параметр болып 

табылады. Бастапқы сопақшаның иілу реакциясына әсері иілу осі мен эллипстің үлкен 

осінің бағытына байланысты; ең қауіпті жағдай осы екі ось сәйкес келген кезде пайда 

болады. Бұл локалитет бастапқы сопақшаның бірнеше түрлі дәрежелерінде талданады 

(0%-дан 5%-ға дейін). 26.14-суретте көрсетілгендей, бастапқы сопақтық ұлғайған кезде 

шекті момент пен критикалық қисықтық сызықты түрде азаяды. Қорытындылай келе, 

бастапқы сопақшаның құбырдың иілуге төзімділігіне әсері шамалы болып көрінеді. 

Бастапқы сопақтық 5% болатын шекті сәт пен критикалық қисықтықтың төмендеуі 

тиісінше 6,1% және 2,3% шегінде болады. 

26.7  Қорытынды 

Бұл зерттеу таза иілу кезінде RTP сопақшасының тұрақсыздығын көрсетеді. 

Сақиналардың сызықты емес теориясы негізінде, көлденең ығысу деформациясының 

әсерін және күшейтілген қабат үшін жеңілдетілген әдісті қолдана отырып, ұсынылған 

аналитикалық шешім иілу кезінде RTP сопақшасының тұрақсыздығын бағалауға 

мүмкіндік береді. Аналитикалық шешімді, ABAQUS және иілу сынақтарын қолдана 

отырып сандық модельдеуді салыстыру жүргізілді, нәтижесінде таза иілу кезінде 

сопақтанудың тұрақсыздығы реакциясын болжау кезінде аналитикалық шешімнің дәлдігі 

расталды. Нәтижелерді салыстыру және қарастыру негізінде келесі негізгі қорытынды 

жасауға болады: 

1. Армирленген қабаттағы 54,7° бұрышы бар орау талшығы иілу қаттылығына аз ықпал 

етеді; RTP құбырларының иілгіштігі ТЖПЭ армирленбеген құбырмен бірдей. 

2. Ұсынылған аналитикалық шешім иілу кезінде RTP сопақшасының тұрақсыздығын дәл 

болжауға мүмкіндік береді. Сопақтануның шекті жағдайына жеткеннен кейін белгілі 

бір сәйкессіздіктердің болуына қарамастан, олар үшін түсініктеме бар: i) екі өлшемді 

және қабырға қалыңдығы бойынша ығысудың сызықтық деформациясы туралы 

жорамалды қоса алғанда, модель жорамалдары; ii) күшейтілген қабат үшін 

жеңілдетілген әдіс, ол шектік күйден кейін сипаттамаларда кейбір сәйкессіздіктерді 

тудырады. 

3. Қабырғаның қалыңдығы, құбырдың диаметрі сияқты, RTP құбырының иілуге 

төзімділігіне айтарлықтай әсер етеді: диаметрі ең маңызды фактор болып табылады, 

максималды иілу моменті үлкен диаметрге үлкен, ал сәйкес критикалық қисықтық аз; 

қабырғаның қалыңдығы да әсер етеді, ал шекті иілу моменті мен критикалық 

қисықтық қабырға қалыңдығының жоғарылауымен едәуір артады. 

4. Құбырдың ең маңызды жетілмегендігі болып табылатын бастапқы сопақтық RTP 

құбырының иілуге төзімділігіне салыстырмалы түрде аз әсер етеді. Шекті иілу 

моменті мен критикалық қисықтықтың нашарлауы бастапқы сопақша дәрежесіне 

байланысты болады (5%-дан аз). Осылайша, егер сіз бастапқыда құбырдың бастапқы 

сопақшасының мөлшерін шектесеңіз, теріс әсер шамалы болады. 

 

Есептеу нәтижелері ұсынылған теориялық модельдің RTP құбырын таза иілу кезіндегі 

сопақтау тұрақсыздығының реакциясын болжау қабілетін көрсетті. Осылайша, зерттеу 

RTP құбырларын техникалық қолдану бойынша негізделген ұсыныстардан тұрады. Әрі 

қарай жұмыс бифуркацияның иілуін немесе иілу кезінде жергілікті зақымдануды зерттеуге 

арналуы керек. 

 



 

409 
 

Пайдаланылған әдебиеттер  

1. Л. Г. Бразье. «Жұқа цилиндрлік қабықтардың және басқа жұқа бөлімдердің иілісі 

туралы». Лондон Корольдік қоғамының еңбектері, 1927 ж. 

2. Э. Рейсснер, Х. Дж. Вайничке. «Дөңгелек цилиндрлік құбырлардың соңғы таза иілісі». 

Quarterly Applied Mathematics. 20, 305–319, 1963 ж. 

3. С. Геллин. «Таза иілу кезінде ұзын цилиндрлік қабықтардың пластикалық дөңестенуі». 

International Journal of Solid and Structures, 16 (5), 397–407, 1980 ж. 

4. П. К. Шоу, С. Кириакидес. «Циклдік иілу кезінде жұқа қабырғалы құбырларды серпімді 

емес талдау». Int. J. Solid. Struct. 21, 1073–1100, 1985 ж. 

5. С. Кириакидес, П. К. Шоу. «Циклдік иілу кезінде құбырлардың серпімді емес иілісі». 

ASME J. Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар технологиясы, 109 (2), 169–178, 1987 ж. 

6. С. Кириакидес, Г. Т. Джу. «Иілу кезіндегі цилиндрлік қабықтардағы бифуркация мен 

локализацияның тұрақсыздығы. I Бөлім: Тәжірибелер ». International Journal of Solids 

and Structures, 29, 1117–1142, 1992 ж. 

7. Г. Т. Джу, С. Кириакидес. «Иілу кезіндегі цилиндрлік қабықтардағы бифуркация мен 

локализацияның тұрақсыздығы. II бөлім. Болжамдар ». International Journal of Solids 

and Structures, 29, 1143–1171, 1992 ж. 

8. Э. Корона, Л. Х. Ли, С. Кириакидес. «Иілу кезінде дөңгелек құбырлардың 

шығымдылығына анизотропияның әсері». International Journal of Solids and Structures, 

43, 7099–7118, 2006 ж. 

9. С. Р. Хауч, Й. Бай. «Құбырлардың иілу сәтіне тұрақтылығы». Journal of Offshore 

Mechanics and Arctic Engineering, 122, 243–252, 2000 ж.  

10. С. А. Караманос. «Серпімді түтіктердің иілу тұрақсыздығы». International Journal of 

Solids and Structures, 39, 2059–2085, 2002 ж.  

11. Юань Л., Гонг С. Ф., Цзинь В. Л. және т. б. «Құбырларды төсеу бойынша терең су 

жұмыстары кезінде су асты құбырларын шығару сипаттамаларын талдау». China 

Ocean Engineering, 23 (2), 303–316, 2009 ж.  

12. Э. Корона, А. Родригес. «Көлденең қабаттары бар ұзын композиттік дөңгелек 

цилиндрлердің иілісі». Composite Engineering, 5 (2), 163–182, 1995 ж.  

13. М. Ся, Х. Такаянаги және К. Кеммочи. «Иілу кезіндегі талшықты армирленген көп 

қабатты құбырлардың сипаттамалары». Composite Structures, 56, 201–210, 2002 ж. 

14. Дж. Й. Чжэн, Х. Ф. Лин және Ю. Б. Лу. «Көлденең спиральмен оралған болат сыммен 

нығайтылған пластикалық құбырдың кернеуін талдау». Құбыржолдар мен қысым 

ыдыстары конференциясының еңбектері, 23-27 шілде, Ванкувер, Британдық 

Колумбия, Канада, 2006 ж. 

15. Х. Ли, Дж. Чжэн, Ф. Дж. Ши және т. б. «Иілу кезінде армирленген көлденең оралған 

болат сыммен нығайтылған пластикалық құбырдың тұрақтылығын талдау». Құбырлар 

мен қысым ыдыстары бойынша конференцияның еңбектері, Прага, Чех Республикасы, 

26, 30 шілде 2009 ж.  

16. М. П. Круиджер, Л. Л. Варнет және Р. Аккерман «Армирленген термопластикалық 

құбырдың механикалық қасиеттерін талдау (RTP)». Композит: А бөлігі, 35, 291-300, 

2005 ж. 

17. Й. Бай, Н.С. Ванг, П. Ченг. «Сыртқы қысымның әсерінен RTP (армирленген 

термопластикалық құбыр) бұзылуы». Құбыржолдар және траншейсіз технологиялар 

бойынша халықаралық конференция, 2012 ж. 

18. Й. Бай, Ф. Ксу, П. Ченг. «Ішкі қысыммен арматураланған термопластикалық құбырдың 

(RTP) механикалық қасиеттерін зерттеу». Теңіз және полярлық инженерия бойынша 

22-ші (2012 ж.) Халықаралық конференцияның материалдары, 109-116, 2012 ж.  

19. Й. Бай, Й. Ванг, П. Ченг. «Осьтік жүктемелер кезінде армирленген термопластикалық 

құбырларды (RTP) талдау». Құбыржолдар және траншейсіз технологиялар бойынша 

халықаралық конференция, 2012 ж. 



 

410 
 

20. Й. Бай, Н.С. Ванг, П. Ченг. «Сыртқы қысымның әсерінен RTP (күшейтілген 

термопластикалық құбыр) жаншылуы». Құбыржолдар және траншейсіз технологиялар 

бойынша халықаралық конференция, 19–21 қазан, Ухань, Қытай, 2012 ж. 

21. Й. Бай, Б. Б. Йу, П. Ченг және т. б. «Иілу кезіндегі армирленген термопластикалық 

құбырдың сипаттамалары [J]». Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 

137 (2), 021701, 2015 ж. 

22. Пластикалық құбырлар институты. Полиэтилен құбырларының анықтамалығы. 2-ші 

басылым, Ирвинг, Техас, 2008 ж.  

23. С. Чжанг, И. Д. Мур. «Тығыздығы жоғары полиэтиленнің сызықты емес механикалық 

сарқыны. I бөлім: Эксперименттік зерттеу және модельді бағалау». Polymer 

Engineering and Science, 37 (2), 404–413, 1997 ж. 

24. С. Чжанг, И. Д. Мур. «Тығыздығы жоғары полиэтиленнің сызықты емес механикалық 

сарқыны. II бөлім: бір осьті Конституциялық модельдеу». Polymer Engineering and 

Science, 37 (2), 414–420, 1997 ж.  

25. О. У. Колак, Н. Дусунчели. «Тығыздығы жоғары полиэтиленнің тұтқыр серпімді және 

тұтқыр пластикалық қасиеттерін модельдеу (ТЖПЭ)». Journal of Engineering Materials 

and Technology 128, 572–578, 2006 ж. 

26. А. С. Дар, И. Д. Мур. «Профильді қабырғалары бар полиэтилен құбырларының 

жергілікті иілімін бағалау». Journal of Transportation Engineering, 132, 898–906, 2006 ж. 

27. Д. В. Фредрикссон, Дж. К. ДеКью және И. Цукров. «Теңіз аквамәдениетінде 

пайдаланылатын тығыздығы жоғары полиэтиленнен жасалған пластикалық торларды 

бағалау үшін құрылымдық модельдеу әдістерін әзірлеу». Ocean Engineering, 34, 2124–

2137, 2007 ж. 

28. ISO527-2012. Пластмассалар. Созылу қасиеттерін анықтау. 2012 ж. 

29. Б. Баля. «Талшықты композиттік құбырларды жобалау және талдау». Таяу Шығыс 

техникалық университеті, магистрлік жұмыс, 2004 ж. 

30. А.Г. Гибсон, Дж. М. Линден, Д. Элдер және т. б. «Мұнай-газ саласына арналған металл 

емес құбыр жүйелері». Plastics, Rubber and Composites, 40 (10), 465–480, 2011 ж. 

31. ABAQUS 6.10, 2010. ABAQUS анализ руководства пользователя. Dasssult Systemes.  

 

Қосымша  

 (A.1) 

 (A.2) 

 (A.3) 

 (A.4) 

 (A.5) 



 

411 
 

 (A.6) 

 (A.7) 

 (A.8) 

 (A.9) 

мұнда 

 

v – Пуассон материалдық коэффициенті, σe – балама кернеу, а σe,max – жүктеме 

тарихындағы максималды эквивалентті кернеу. 
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27 
Күрделі созылу мен ішкі қысым кезіндегі 

металл емес байланған иілгіш құбырлар 
27.1   Кіріспе 

Армирленген термопластикалық құбырлар (RTP) – бұл металл емес байланған 

композиттік иілгіш құбырлардың бір типі болып табылады. Әдеттегі болат құбырларға 

балама бола отырып, RTP коррозияға және ішкі қысымға төзімділігі арқасында мұнай-газ 

өнеркәсібінде жиі қолданылады. RTP типтік дизайны ішкі қабат, сыртқы қабат және 

ортасында армирленген қабаттардың жұп санын қамтиды. Ішкі қабат тығыздықты және 

коррозияға төзімділікті қамтамасыз етсе, ал сыртқы қабат осы уақытта сыртқы 

қорғанысты қамтамасыз етеді [1]. 

  Көптеген зерттеушілер әртүрлі жүктемелер кезінде айналмалы спиральды 

оралған компоненттері бар көп қабатты композиционды құбырлардың әрекетін болжау 

мәселесін қарастырды. Кейбір қолданыстағы модельдер классикалық көп қабатты 

пластиналар теориясына негізделген және материалды серпімді деп санайды. Әр түрлі 

жүктеме жағдайларында, соның ішінде екі осьті қысым жүктемесі, сақиналы қысым 

жүктемесі және созылу жүктемесі кезінде жіп тәрізді оралған құбырлар үшін желдің 

әртүрлі бұрыштарының әсері классикалық көп қабатты теорияға және әртүрлі 

тәжірибелерге негізделген [2]. Классикалық көп қабатты пластиналар теориясына сүйене 

отырып, типтік сэндвич-құбырларды үш өлшемді, цилиндрлік және ортотропты деп 

қарастыруға болады. Әр түрлі жүктемелерге ұшыраған: ішкі қысым [3], ішкі қысым мен 

температураның өзгеруі [4] және таза иілу [5], көп қабатты жіп тәрізді композиттік 

құбырлардың кернеулері мен деформацияларын талдау үшін серпімділік теориясының 

нақты шешімі алынды. Серпімділік мәселесін құруда классикалық көп қабатты теорияны 

және жалпақ деформацияның жалпыланған моделін қолдану кезінде ішкі қысымды, осьтік 

күш пен айналу салдарынан болатын дененің күшін, сондай-ақ бүкіл денеде температура 

мен ылғалдылықтың өзгеруін ескеретін талшықты армирленген композиттік қысым 

құбырлардың әрекетін болжау үшін аналитикалық процедура жасалды [6] . Жазық 

деформацияны сипаттауға негізделген модель ішкі қысымға ұшыраған ұзын армирленген 

термопластикалық құбырлардың бұралу әрекетін зерттеу үшін қолданылды [1]. Ішкі 

қысым кезіндегі RTP механикалық әрекеттерін зерттеу үшін үш өлшемді қабатты 

классикалық теорияға негізделген теориялық модель ұсынылды [7]. Үш өлшемді 

анизотропты серпімділікке сүйене отырып, аралас ішкі қысым, температура градиенті [8], 

циклдік ішкі қысым мен температура жүктемесі [9] кезінде жіптерді орау арқылы 

жасалған көп қабатты композиттік құбырлар үшін кернеулерге талдау жасалды. 

  Жүктеменің осесимметриялық реакциясын, оның ішінде созылу, бұралу, ішкі 

және сыртқы қысымды және т.б. бағалау үшін негізінен иілгіш құбырлар мен оптикалық 

кабельдерге арналған көптеген тұжырымдар ұсынылды. Материалдық сызықтықпен қоса 

геометриялық сызықтықты ескеретін бейсызықты талдау бұралу және созылу кезінде 

спиральды брондалған оптикалық кабельдер үшін ұсынылған. Содан кейін сандық 

талдауды ықшамдау  үшін сызықтық қаттылық матрицасы шығарылады [10]. Су 

астындағы кабельдерді созу және бұрау кезінде жергілікті осесимметриялық талдау үшін 

жұқа өзектер мен қалың цилиндрлерге арналған Лав теориясын қолдана отырып, 
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спиральды сым сауыттар мен біртекті пластикалық қабаттарды сипаттау үшін модель 

енгізілді [11]. Су асты кабельдері мен иілгіш құбырлардың созылуға, айналу сәтіне, ішкі 

және сыртқы қысымға осесимметриялық жауаптың сызықтық емес тұжырымы ұсынылған 

және сызықты емес алгебралық теңдеулер итерациялық алгоритммен шешілген [12]. 

Созылуға, бұралу сәтіне, ішкі қысым мен сыртқы қысымға және сыртқы жанасатын 

денелерге ұшыраған су асты кабельдерінің көлденең қималарының әрекеттерін қисық 

сызықты арқалық кинематикасын және спиральды оралған сауыт пен құбырларды 

модельдеу үшін жұқа қабық теориясын қолдана отырып теориялық және эксперименттік 

зерттеулер жүргізілді [13]. Бастапқыда Кириакидес және оның әріптестері ұсынған теория 

негізінде RTP әрекетін аралас сыртқы қысым мен кернеу кезінде зерттеу үшін екі өлшемді 

теориялық модель ұсынылды [14]. 

  Әр түрлі көп қабатты композиттік құбырлардағы спиральды оралған  

армирленген сымдардың әрекеті соңғы жылдары зерттеушілердің назарын аударды, 

өйткені сымның тұтастығы құбырдың қызмет ету мерзіміне айтарлықтай әсер етті. 

Сызықты емес статикалық соңғы - элемент моделі осьтік қысылуға ұшыраған, 

байланыссыз иілгіш құбырлардың сым сауыттарының тұрақсыздығын модельдеу үшін 

жасалды, мұнда сым сауыттарды иілгіш құбыр қысылғандағы құбырдың істен шыққан 

кезінде локализацияланған бүйірлік немесе радиалды ауытқуды көрсете алады [15]. 

Бойлық қысылуға және иілуге ұшыраған иілгіш құбырдың қабырғасындағы бір созылған 

сым сауытының механикалық сипаттамалары көлденең сымның бұзылу режимін 

қарастыру үшін зерттелді [16]. Мәселенің математикалық тұжырымы қисықсызықты 

сәуленің тепе-теңдігіне негізделді және үлкен ауытқулар ескерілді. Таза созылу; созумен 

бірге бұралу; ішкі қысыммен бірге созылу; кернеу мен ішкі қысыммен бірге бұралу 

сияқты жүктемелердің әртүрлі комбинацияларына ұшыраған иілгіш құбырларға 

эксперименттік сынақтар кешені жүргізілді. Алынған нәтижелер соңғы-элемент моделінің 

бағаларына жақсы сәйкес келеді. Барлық осы сынақтарда созылу кезіндегі құбырдың 

сыртқы сауытының тұтас сымдарындағы деформациялар арнайы өлшенді [17]. Сауыттың 

созылған қабаттарында бірнеше үзілген сымдары бар таза созылу кезінде иілгіш құбырдың 

құрылымдық реакциясын зерттеу әр созылған сым сауыттары мен локализацияланған 

ақауларды көрсете алатын соңғы - элемент моделі ұсынылды [18].  

Соңғы - элемент моделінің болжамдары эксперименттермен расталды және нәтижелер 

күштердің қайта бөлінуі мен сымдардағы кернеудің жоғары концентрациясын көрсетті. 

 

27.1-сурет. Армирленген термопластикалық құбырдың принципиалды сызбасы. 

  

  Белгілі бір жағдайларда терең су қондырғысы кезінде немесе RTP жұмысы ішкі 

қысыммен бірге кернеуге ұшырауы мүмкін. Осылайша, күрделі созылу және ішкі қысым 

кезіндегі RTP әрекетін болжау әдісі жоғары маңызға ие. Бұл тарауда оптикалық кабель 

[10]  моделі және күрделі созылу мен ішкі қысым кезіндегі RTP әрекетін зерттеуге 

арналған соңғы - элемент моделі негізінде алынған  теориялық модель (аналитикалық 

шешім) ұсынылған. Аналитикалық шешім армирленген сымдарды тәуелсіз құрылымдық 

компоненттер ретінде қарастыратындықтан, бір спиральды сымның әрекетін зерттеуге 

болады. Аналитикалық шешімде құбырдың көлденең қимасы ықшамдалған.Тепе-теңдік 
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теңдеулері тұрақты потенциалдық энергия принципі негізінде алынады. Мәселе Ньютон-

Рафсон әдісін қолдана отырып итерациялық процедурамен шешіледі. Соңғы - элемент 

моделі RTP әрекетін модельдеу үшін ABAQUS бағдарламалық жасақтамасының 

көмегімен жасалады. Екі әдіс те материалдық сызықты емес деп қарастырылады, екі 

әдістің нәтижелері салыстырылады және талқыланады. Жүктеменің құбырдың 

деформациясына қатынасын және бір армирленген  сымның механикалық әрекетін екі 

әдіспен де алуға болады. Содан кейін аналитикалық шешім негізінде күрделі созылу және 

ішкі қысым кезінде әртүрлі параметрлердің RTP әрекетіне әсерін параметрлік зерттеу 

жүргізіледі. 

  RTP типтік элементі 27.1-суретте көрсетілген. T1, T2 құбырға әсер ететін 

кернеудің осьтік жүктемелерін білдіреді, ал u1 и u2 осьтік ығысуларды білдіреді. PIN RTP-

ның ішкі бетіне біркелкі таралған ішкі қысымды көрсетеді. 

27.2 Сызықты емес аналитикалық шешім 

27.2.1 Іргелі болжамдар 

 

Осы тарауда зерттелген RTP төрт қабаттан тұрады: ең ішкі қабат, ең сыртқы қабат және 

27.2-суретте көрсетілгендей ±55° бұрандалы бұрышы бар екі армирленген қабат.   

Ең ішкі және ең сыртқы қабаттар қарапайым ТЖПЭ-ден жасалған, ал армирленген 

қабаттар ТЖПЭ матрицасы мен жоғары беріктігі бар кевлар сымдарының үйлесімі болып 

табылады. Әрбір армирленген қабаттағы кевлар сымдарының саны n-ге тең. 

 

Аналитикалық шешім үшін мынадай іргелі жорамалдар қабылданды. 

1. Ең ішкі қабат, ең сыртқы қабат және екі армирленген қабат өндіріс процесінде 

термиялық өңдеу арқылы дәнекерленеді. Нәтижесінде төрт қабатты мінсіз байланған деп 

санауға болады. 

. 

27.2-сурет. RTP көлденең қимасы.  

 

 
(а) Армирлеуші қабаттар 
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        (с)RTP моделі           (c) RTP-ң аналитикалық моделі 

27.3-сурет. Армирлеуші қабаттарды ықшамдау 

1.  Кевлар сымдары армирленген таспаларға енгізілген, бірақ ТЖПЭ матрицасына 

бекітілмеген. Сондықтан ТЖПЭ матрицасы мен кевлар сымдарының арасында жабысқақ 

байланыс жоқ. 

2. Сымның осьтік деформациясы ғана ескеріледі, иілу және бұралу деформациясы 

ескерілмейді. 

3.Төрт қабатта қолданылатын ТЖПЭ материалы бірдей. 

4. RTP радиалды ығысу және осьтік ығысуға жол берілген, ал айналмалы ығысуға шектеу 

қойылған. 

 

27.2.2 Армирлеуші  қабаттарды ықшамдау 

 

Екі армирленген қабат 27.3-суретте көрсетілгендей модельденеді. Әрбір армирленген 

қабат 27.3(а)-суретте көрсетілгендей үш қабатқа бөлінеді. Тұтас шеңбер шиыршықтап 

оралған кевлар сымдары болып табылады.  Кевлар сымдарының арасындағы матрица 

(көлеңке бөлігі) кевлар сымдарының оралу бұрышын бөліп тұратын шиыршықты ТЖПЭ-

тан тұрады, бірақ ол басқа материалдан дайындалған және басқа көлденең қимамен, 

сондықтан кевлар сымдары ТЖПЭ сымдарымен бөлінген. 

  Әрбір армирленген қабаттағы  кевлар сымдарының саны n-ге тең  

болғандықтан, әр армирленген қабатындағы сымдардың саны 2n құрайды. Матрицаның 

жоғарғы және төменгі бөліктері қарапайым ТЖПЭ- ден тұрады, ол изотропты болып 

табылады. 

 
27.2.3 Жалғыз сым кинематикасы 

 

Иректелген жалғыз сымның (i = 1,4 n) деформацияланбаған (O нүктесі) және 

деформацияланған (O' нүктесі) күйлері [19] сілтеме арқылы 27.4 суретте көрсетілгендей 

алынды. Бұл тарауда қарапайым жоғарғы индексі бар таңбалар деформацияланған күйге 

жатады. Жалғыз сымның і параметрлері төменгі і индексімен белгіленеді. PL1-бұл 

қадамның ұзындығы және спиральды сымның бір айналымында жобаланған құбырдың 

осьтік сызығының ұзындығын білдіреді. R1 – i жалғыз сымның қадам радиусы. Спиральды 

сымдар мен құбырдың осьтік сызығы арасындағы бұрыш-αi бұралу бұрышы және li 

сымның ұзындығы. 

  RTP осьтік деформациясы келесідей анықталады: 
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Мұндағы Δu= u1 – u2 және L құбыр элементінің ұзындығы. Кевлар үшін де, ТЖПЭ сымдары 

үшін де тек осьтік деформация ескеріледі, иілу және бұралу деформациялары 

ескерілмейді. Осьтік деформация і осылайша анықталады: 

 

 

 

27.4-сурет.  Жалғыз спиральді сымның геометриясы 

Сымның осьтік деформациясындағы і, εa
i келесі түрде білдіруге болады [19]: 

 

Радиалды қысылу келесі параметрмен анықталады: 

 

Деформацияланған бұралу бұрышын келесідей сипаттауға болады: 
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Жоғарыда келтірілген теңдеулерден bi параметрі і сымның қадам радиусының өзгеруін 

білдіруі, құбырдың деформацияланған күйін анықтау тұрғысынан маңызды аралық 

параметр болып табылатыны анық көрінеді. 

 

27.2.4 Көлденең қиманың деформациясы 

 

RTP күрделі кернеу мен ішкі қысымға ұшыраған кезде радиалды қиманың өзгеруіне келесі 

үш аспект әсер етеді: 

1. Құбыр осьтік бағытта созылған кезде Пуассон әсеріне байланысты көлденең қима 

қысылады. 

2. Көлденең қима армирленген  қабаттарда спиральды сымдар арқылы қысу нәтижесінде 

қысылады. 

3. Көлденең қима құбырдың ішкі бетіне әсер ететін ішкі қысымға байланысты кеңейеді. 

 

  27.5 (a)-суретте екі армирленген қабаты бар әдеттегі RTP көлденең қимасы 

көрсетілген. 27.5 (b)-суретте көрсетілгендей, құбыр ez осьтік ұзаруы бар қалың цилиндр 

түрінде модельденеді, ішкі қысым PIN және радиалды қысым P1, P2 радиалды өзгерісті 

анықтау кезінде серпімділік теориясын қолданады. P1 and P2 сәйкесінше r = R1 және r = 

R2 позицияларындағы ішкі армирленген қабаттағы және сыртқы армирленген қабаттағы 

спиральды сымдардың радиалды қысу қысымын білдіреді. 

 

 

27.5-сурет.  Күрделі созылу және ішкі қысым кезіндегі RTP көлденең қимасы. 

 

Аналитикалық шешім моделі келесі болжамдарға негізделген: 

 

Біріншіден, RTP-нің төрт қабаты өте жақсы байланысқан деп саналады, сондықтан бұл 

талдауда көлденең қима ескерілмейді. Екіншіден, төрт қабатта қолданылатын ТЖПЭ 

материалы бірдей болады деп болжанады. Үшіншіден, кевлар сымының көлденең қимасы 

құбырдың жалпы көлденең қимасынан аз болғандықтан, кевлар сымының болуы радиалды 

қиманың өзгеруін анықтауда ескерілмейді. 

Ирек сымдардың қысылуын қарастыру үшін орташа радиалды қысым төменде көрсетілген 

[19]: 
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α1 және α2 ішкі армирлеуші қабаттағы және сыртқы армирлеуші қабаттағы сымдардың 

бұралу бұрышын білдіреді. NKevlar және NPew сәйкесінше бір кевлар мен ТЖПЭ сымының 

осьтік күшін білдіреді. Кевлар сымы мен ТЖПЭ сымы серпімді материалдар болып 

табылады. 

 

мұндағы, AKevlar және APew сәйкесінше Кевлар сымы мен ТЖПЭ сымдарының көлденең 

қимасын білдіреді. EKevlar және EPew  сәйкесінше Юнг Кевлар сымының модулін және 

ТЖПЭ сымдарын білдіреді. 

 Мәселе 27.5 (c,d және e) - суретте көрсетілгендей r = R1 және r = R2 кезінде құбырдың 

бүкіл көлденең қимасын кесу арқылы шешіледі. Барлық көлденең қима үш бөлікке 

бөлінген. r =R1 және r = R2 түйіскен жерінде пайда болған σ1 және σ2 қысымдары сыртқы 

жүктеме ретінде үш цилиндрге әсер еткенге дейін мәселе эквивалентті болып қалады. 

Біркелкі ішкі немесе сыртқы қысымға ұшыраған барлық үш ұзын және қалың қабырғалы 

цилиндрлер тегіс деформация мәселелерін білдіреді және оларды әртүрлі шектік 

шарттармен бірдей әдіспен шешуге болады. 

U және v таңбалары сәйкесінше радиалды ығысуды және тангенциалды ығысуды 

білдіреді. Геометрия мен жүктеменің симметриясын ескере отырып, v = 0. Кернеу: 

 

Тепе-теңдік кернеуі төмендегідей ықшамдалады: 

 

Гук Заңы: 
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Жоғарыда келтірілген теңдеулердегі, 

 

Мұнда Ес және v сәйкесінше қалың цилиндрді құрайтын ТЖПЭ төрт қабатындағы Юнг 

модулі мен Пуассон коэффициентін білдіреді. 

 (27.10) теңдеуді (27.12) теңдеуге ауыстыру арқылы Гук заңы осы есеп үшін келесідей 

алынады: 

 

 

Мұндағы εz-тұрақты (тегіс деформация туралы болжам). (27.14) теңдеуді (27.11) теңдеуге 

алмастыра отырып, келесі дифференциалдық теңдеуді аламыз: 

 

Есепті шешу келесі түрде болады: 

 

 мұндағы, C1 және C2 интегралдау тұрақтылары болып табылады. Кернеуге арналған 

өрнектерді төмендегідей алуға болады: 

 

мұндағы C3 және C4-еркін тұрақтылар.  Ал C1, C2 және C3, C4 арасындағы қатынастар 

1. Ішкі цилиндрдің өзінің шекаралық шарттары мынадай:   

 

 Шекаралық шарттардан тұрақтыларды анықтауға болады: 
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 Содан кейін r = R1 позициясындағы радиалды ығысу ішкі цилиндрдің өзінен мына түрде 

шығарылады: 

 

2. Ортаңғы цилиндр үшін шекаралық шарттар мынадай:   

 

Шекаралық шарттардан тұрақтыларды анықтауға болады: 

 

 r = R1  және r = R2 позициясындағы радиалды ығысу ортаңғы цилиндрдің өзінен мына 

түрде шығарылады: 
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3. Сыртқы цилиндр үшін шекаралық шарттар мынадай:: 

 

Шекаралық шарттардан тұрақтыларды анықтауға болады:

 

r = R2  позициясындағы радиалды ығысу сыртқы цилиндрдің өзінен мына түрде 

шығарылады: 

 

Құбырдың көлденең қимасы үшін r = R1 және r = R2 позициясындағы радиалды 

ығысудағы үш цилиндрдің туындылары бірдей болуы керек: 

 

 Содан кейін ішкі және сыртқы цилиндрлер арасында пайда болатын қысым келесідей 

анықталады: 
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 (27.29) теңдеуді (27.21) және (27.27) теңдеуге қайта қою арқылы r = R1 және r = R2 

кезіндегі β1 және β2 радиалды қысқару келесідей алынады: 

 

27.2.5 Тепе-теңдік теңдеуі 

Оптикалық кабельдер үшін тепе-теңдік теңдеулерін алу үшін [19] сілтемеде ұсынылған 

әдіс RTP қолдану үшін кеңейтілді. RTP статикалық консервативті жүйе деп болжанады. 

Тұрақты потенциалдық энергия принципіне сүйене отырып, тепе-теңдікке жету үшін 

келесі теңдеуді орындау қажет: 

 

Мұндағы, 
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Жоғарыда келтірілген теңдеулерде U - ішкі деформацияның энергиясы, ал V - сыртқы 

жүктемелердің потенциалы. i, ic, mc, oc төменгі индекстері сәйкесінше сым нөмірін, ең 

ішкі қабатты, ортаңғы қабатты және RTP сыртқы қабатын білдіреді. Ол 27.1-суретте 

көрсетілген.  

Құбырдағы сымдар үшін иілу кезінде тек осьтік деформация ескеріледі, ал иілу 

және бұралу кезіндегі сымның деформациясы жоғарыда көрсетілгендей ескерілмейді. 

Сондықтан, бір сымның ішкі деформациясының қосымша энергиясы i-ге тең. 

 

 
Мұндағы  δεа

i  осьтік деформацияның өзгеруі теңдеуден алынады. (27.35): 

 

ТЖПЭ үш изотропты қабаты үшін ең ішкі қабаттың, ортаңғы қабаттың және сыртқы 

қабаттың деформациясының ішкі энергиясы сәйкесінше өрнектеледі: 

 

мұндағы Nic, Nmc және Noc ТЖПЭ үш қабатына әсер ететін осьтік жүктемелерді білдіреді. 

Сызықтық серпімді материал үшін, 

 

мұндағы Aic, Amc  және Aoc  ТЖПЭ үш қабатының көлденең қимасын білдіреді. Содан 

кейін (27.32) теңдеуді келесіге теңдеуге дейін жеңілдетуге болады 

 

(27.32) және (27.33) теңдеуді (27.31) теңдеуге алмастыра отырып, тепе-теңдік теңдеулері 

келесідей алынады:  
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27.6-сурет. ТЖПЭ деформациясы мен кернеу қатынасы.  

27.2.6 Конститутивті модель 

Осы тарауда қарапайым ТЖПЭ-нің үш қабаты үшін қолданылатын ТЖПЭ сызықты емес-

серпімді-пластикалық конститутивті қатынасы 27.6-суретте көрсетілген (σy және εy 

аққыштық шегі мен аққыштық деформациясын білдіреді). Кевлар мен ТЖПЭ сымдарының 

екі қабаты үшін кевлар мен ТЖПЭ сымдары сызықты серпімді деп болжанады. Кевлардің 

Юнг модулі ТЖПЭ Юнг модулімен салыстырғанда едәуір жоғары болады. 

27.2.7 Шешу әдісі 

(27.2) теңдеуді (27.9) және (27.30) теңдеуді біріктіре отырып, β1, β2 сызықты емес 

теңдеулері Ньютон-Рафсон әдісімен шешіледі. Шешім процедурасы 27.7-суретте 

көрсетілген және MATLAB бағдарламасы көмегімен орындалады. Кіріс мәліметтері 

ретінде геометриялық параметрлер, материал және ішкі қысым туралы мәліметтер 

орнатылады. Құбыр жүктеменің осьтік жылжуына байланысты созылады. ТЖПЭ 

материалдық емес сызықтық жүктеме процесінде осьтік ығысудың өсуін реттеу арқылы 

шешіледі. Егер ығысудың өсімі аз болса, қаттылық коэффициенттерін тұрақты ретінде 

қарастыруға болады, ал ТЖПЭ EC Юнг модулін жоғарыда келтірілген теңдеулерде 

тангенциалды модульмен Et ауыстыруға болады. ТЖПЭ аналитикалық шешімінде 

матрицада олар ТЖПЭ сымдары ретінде модельденеді. ТЖПЖ сызықты емес пластикалық 

материал болғанымен, ТҚП сымдары MATLAB-та ыңғайлы бағдарламалау үшін серпімді 

болып саналады. Алдыңғы қадамдағы құбырдың деформацияланған геометриясы келесі 

қадамдағы құбырдың бастапқы геометриясы ретінде берілген. Осьтік ығысу жоғарылаған 

сайын кернеудің өсуі біртіндеп жиналады. 

 

27.3 Соңғы-элементті модель 

ABAQUS және CATIA бағдарламалық жасақтамасының көмегімен біріктірілген кернеу 

мен ішкі қысым кезінде RTP сызықтық емес әрекетін модельдеу үшін таза созылу кезінде 

RTP моделіне негізделген нақты элемент моделі жасалды [20]. Талдау ABAQUS - та 

жасалған. CATIA кейіннен ABAQUS-қа импортталатын спиральды кевлар сымдарының 

моделін құру үшін қолданылады. 
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23.3.1 Модельді жобалау және торды жасау 

27.8-суретте RTP талдауға арналған модельді көрсетеді. Құбыр цилиндрі төрт қабатқа 

бөлінеді: ең ішкі қабат, ең сыртқы қабат және екі армирлеуші қабат. Спиральды кевлар 

сымдары CATIA-мен құрылған және ABAQUS-қа импортталған. Кевлар сымдары 

құбырдың орталық осінің айналасында орналасқан. ТЖПЭ құбырдың ең ішкі қабатын, ең 

сыртқы қабатын және құбырдағы матрицаны қамтитын бөлігі қатты элементтердің 

интеграциясы (C3D8R) арқылы азайтылған 8 түйіндік 1 кірпішпен тағайындалады. 

Спиральды кевлар сымдары CATIA-да пайда болады және ABAQUS-қа импортталады. 

Кевлар сымдары 2-бұрыштық сызықты 3-D пішінді элементтермен (T3D2) тағайындалады, 

өйткені сымдар тек иілу немесе бұралу жүктемелерінен гөрі осьтік жүктемелерге 

ұшырайды деп болжанады. 

  

  

27.7-сурет. Аналитикалық шешімнің блок-сызбасы. 
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27.8-сурет.  RTP-нің ABAQUS-тағы моделі. 

 

27.9-сурет. ABAQUS-тағы кевлар сымдар. 

27.3.2 Материалдар 

ABAQUS-те модель негізінен екі материалдан жасалған: ТЖПЭ және кевлар. Екі 

армирлеуші қабаттағы ең ішкі қабат, ең сыртқы қабат және матрица сызықты емес 

серпімді болып табылатын ТЖПЭ-мен тағайындалады. Кернеулер мен деформациялардың 

қатынасы 27.6-суретте көрсетілген. Кевлар сымдары өте үлкен Юнг модулімен сызықты 

серпімді болып саналады. Кевлар сымдарында сығылу болмайды.  

27.3.3 Шектеулер 

Кевлар сымдары мен құбыр арасындағы байланыс мәселесін шешу үшін кевлар сымдары 

матрицаға енгізіледі. 27.9-суретте ішкі армирлеуші қабаттың матрицасына салынған ішкі 

кевлар сымдары көрсетілген. 27.10-суретте көрсетілгендей, цилиндрдің екі шеткі бөлімі де 

шеткі бөлімдердің ортасындағы тірек нүктелеріне қосылған. 
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27.10-сурет.  RTP-ң құбыр шетіндегі шектеулері. 

 

Радиалды бағытты қоспағанда, еркіндіктің барлық басқа дәрежелері шектеулі, яғни құбыр 

бөлігін радиалды сығуға рұқсат етіледі. Тірек нүктелерінде шекаралық шарттар мен 

жүктемелер қолданылады. 

27.3.4 Шекаралық шарттар және жүктемелер 

Тірек нүктелерінде шекаралық шарттар мен жүктемелер қолданылады. Бір бақылау 

нүктесі бекітілген және еркіндіктің барлық деңгейлерімен шектелген. Құбырдың осьтік 

бағытында мәжбүрлі ығысу басқа бақылау нүктесінде қолданылады, ал еркіндіктің барлық 

басқа дәрежелері бекітілген. Құбырдың ішкі бетіне біркелкі ішкі қысым үнемі 

қолданылады, ал құбыр біркелкі өсіп келе жатқан осьтік ығысуға ұшырайды. Содан кейін 

белгілі бір ішкі қысымда сығылу-созылу қатынасын алуға болады. 

27.4 Нәтижелер және талқылаулар 

Аналитикалық шешім де, СЭТ сандық модельдеу талдауы да ішкі қысым мен кернеудің 

аралас жүктемесі үшін белгілі бір RTP үшін қолданылады. Ішкі қысым PІN - 10 МПа 

жүктеме процесінде тұрақты болып қалады. Екі әдіспен алынған сығылу-созылу, кевлар 

сымдарындағы кернеулер және көлденең қиманың радиалды деформациясы арасындағы 

нәтижелер салыстырылады және талқыланады. 

27.4.1 Сығылу-созылу қатынасы 

27.11-суретте 10 МПа ішкі қысымдағы RTP сығылу-созылу қатынасы көрсетілген. Қысқа 

серпімді кезеңнен кейін RTP пластикалық кезеңді көрсетеді. Қисық тұрақты өсу трендін 

сақтайды. Екі әдіспен алынған екі қисық құбырдың ұзаруының 30% - ында жақын 

сәйкестікті көрсетеді (құбырдың ұзындығы 1000 мм). Кеңейту 30% - дан асқан кезде, СЭТ 

қисығы аналитикалық шешімнен жоғары болады. 
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27.11-сурет. RTP-ң сығылу-созылу қатынасы. 

27.4.2 Кевлар сымдардағы кернеу 

Кевлар сымдарындағы кернеулердің таралуы ABAQUS-тен құбырдың 50% ұзаруы 27.12-

суретте көрсетілген. Ішкі армирлеуші қабаттағы және сыртқы армирлеуші қабаттағы 

сымдардағы кернеулердің таралуы шамалы біркелкі емес екенін көрсетеді. 

Жүктеме кезінде сымдардағы кернеуді көрсету үшін құбырдың ортаңғы бөлігіндегі 

деректер алынады. 27.13-суретте кевлар сымдарының осьтік кернеуі мен құбырдың ұзаруы 

арасындағы байланыс көрсетілген. Үлкен айырмашылыққа қарамастан, кевлар 

сымдарының кернеулері екі әдісте бірдей тенденцияны көрсетеді. Құбыр созылған сайын 

кевлар сымындағы кернеу артады. Аналитикалық шешімнен және сандық модельдеуден 

алынған екі армирлеуші қабаттардағы кевлар сымдарының кернеулері бастапқы кезеңдегі 

сәйкестікті (10% ұзарту шегінде) және пластикалық кезеңдегі айтарлықтай сәйкессіздікті 

көрсетеді. СЭТ-тен алынған кевлар сымдарындағы кернеу аналитикалық ерітіндіге 

қарағанда жоғары жылдамдықпен артады. 

27.4.3 Радиалды деформация  

Көлденең қиманың радиалды ығысуын алу үшін 27.14 (а)-суретте көрсетілгендей, соңғы 

қимадағы тамаша түйіндер таңдалады. Нүктелердегі x бағыттағы ығысулар алынып 

тасталады және олар радиусты өзгерту үшін нұсқаулық ретінде қолданылады. 27.14 (B) –

суретте көлденең қиманың радиалды деформациясы көрсетілген және аналитикалық 

шешім мен СЭТ нәтижелері арасында жақын сәйкестік алуға болады. 

Алайда ұзарту жоғарылаған сайын, екі әдістің нәтижелері арасындағы 

айырмашылық айқын бола түседі. Мұны екі жолмен алынған кевлар сымының 

кернеуіндегі айырмашылықпен де түсіндіруге болады. Суретте r0-бұл құбырдың бастапқы 

сыртқы радиусы, r0-деформацияға дейін r4-ге тең болады. 

27.4.4 Талқылау 

Тұрақты ішкі қысым мен ұзарудың жоғарылауымен кевлар сымдарының арасындағы 

ТЖПЭ матрицасы қысылып, кевлар сымдары созылуға ұшырайды. Соңғы элементтер 

моделінде көлденең қиманың одан әрі қысқаруымен кевлар сымдары арқан тәрізді 

бұралып, кевлар сымдарының арасындағы ТЖПЭ матрицасы ары қарай қысыла алмайтын 

кезде кевлар сымдарының кернеуі едәуір артады. 
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27.12-сурет. Кевлар сымдарының кернеулерінің армирлеуші қабаттарында таралуы. 

 

27.13-сурет. Аналитикалық шешім мен СЭТ кевлар сымдарының әрекеті. 
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27.14-сурет.  Радиалды ығысуды талдауға арналған радиалды деформация.   

Кевлар сымдарының жоғарылауы құбырдың созылу кедергісін арттырады, ал сығылу-

созылу қатынасының қисығы бастапқы сатыға қарағанда жоғары жылдамдықпен артады. 

Алайда, аналитикалық шешімде кевлар сымдары арасындағы ТЖПЭ матрицасы ТЖПЭ 

сымдары ретінде модельденеді, ал ТЖПЭ сымдарының көлденең қимасы жүктеме 

процесінде тұрақты болады. Осылайша, аналитикалық шешімде кевлар сымдарының 

кернеуінің айтарлықтай өсуі болмайды.  Инженерлік қолдануда салыстырмалы ұзару 

әдетте 10% - дан кем болады, өйткені, RTP үлкен ұзарту кезінде жарамсыз болып 

саналады [20]. Екі әдіспен алынған нәтижелер құбырдың 10% ұзаруы шегінде (ұзаруы 100 

мм) 27.13 және 27.14-суретте көрсетілгендей бір-біріне сәйкес келеді.. 

 

27.5 Параметрлік зерттеу 

Соңғы-элемент моделімен расталған аналитикалық шешім негізінде маңызды 

параметрлердің әсері зерттелді, оның ішінде ішкі қысым, төсеу бұрышы, кевлар 

сымдарының саны, күрделі созылу және ішкі қысым кезіндегі RTP әрекетіне диаметр мен 

қалыңдық қатынасының әсері зерттелді.  

27.5.1 Ішкі қысым 
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Аналитикалық шешім күрделі созылу және ішкі қысым кезінде RTP сығылу-созылу 

қисығын алуға мүмкіндік беретіндіктен, 27.15-суретте көрсетілгендей ішкі қысымның 

RTP-ның созылу қаттылығына әсерін табуға болады. Ішкі қысым жоғарылаған сайын 

құбырдың созылу қаттылығы да, кевлар сымдарындағы кернеу де артады. Мұны кевлар 

сымдарының RTP-де құбырдың ішкі қысымға төзімділігін арттыру үшін жасалғандығымен 

түсіндіруге болады. 27.16-суреттен кевлар сымдарының кернеулі әрекетіне ішкі 

қысымның әсерін көруге болады. Ішкі қысым жоғарылаған сайын кевлар сымдарының 

үлесі артады. 

 

27.15-сурет.  Ішкі қысымның сығылу-созылу қатынасына әсері. 

 

27.16-сурет. Кевлар сымдарының кернеулі әрекетіне ішкі қысымның әсері.  
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27.17-сурет. RTP сығылу-созылу қатынасына бұралу бұрышының әсері. 

 

27.18-сурет. Бұралу бұрышының кевлар сымдарының әрекетіне әсері. 

27.5.2 Бұралу бұрышы 

RTP әдетте ішкі қысымға жақсы қарсы тұру үшін 55° бұралу бұрышымен жасалады [2]. 

27.17 және 27.18 суреттерде күрделі созылу және ішкі қысым кезіндегі RTP әрекетіне 

төсеу бұрышының әсері көрсетілген. Бұралу бұрышы жоғарылаған сайын құбырдың 

созылу қаттылығы да, кевлар сымдарындағы кернеу де төмендейді. 

27.5.3 Диаметрдің қалыңдыққа қатынасы 

Диаметрдің қалыңдыққа қатынасының әсері 27.19 және 27.20-суреттерде көрсетілген. D/t 

қатынасы жоғарылаған сайын кевлар сымдарындағы осьтік кернеу артады. Осылайша, 

RTP сығылу-созылу қатынасы бірге созылу мен ішкі қысымның жоғарылауы кезінде, яғни 

RTP созылу қаттылығы D/t қатынасының жоғарылауымен бірге жоғарылайды. 
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27.19-сурет. D/t қатынасының RTP-ң сығылу-созылу қатынасына әсері. 

 

27.20-сурет. D/t-ның кевлар сымдарына әсері. 

27.5.4 Кевлар сымдарының саны 

RTP-дегі сымдар санын өзгерту арқылы қызықты нәтижелер алынды. Кевлар сымдарының 

көбеюі кернеуге және ішкі қысымға ұшыраған кезде RTP қаттылығын айтарлықтай 

арттыра алмайды (27.21-сурет). Мұны 27.22-суретте көрсетілген кевлар сымдарының 

әрекетімен түсіндіруге болады. Сымдар саны өскен сайын жалғыз сымдағы кернеу азаяды, 

осылайша жалпы кернеу өзгеріссіз қалады. Осылайша, практикалық машина жасауда, егер 

басқа параметрлер өзгермесе, құбырдың созылу қаттылығын арттыру үшін сымдар санын 

көбейтудің пайдасы жоқ. 
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27.21-сурет. Кевлар сымдары санының сығылу-созылу қатынасына әсері.  

 
27.22-сурет. Кевлар сымдары санының кевлардың жалғыз сымының әрекетіне әсері.   

27.6 Қорытынды 

Бұл тарауда оптикалық кабель моделі [10] негізінде алынған теориялық модель 

(аналитикалық шешім) және күрделі созылу және ішкі қысым кезіндегі RTP әрекетін 

зерттеуге арналған соңғы-элемент моделі берілген. Аналитикалық шешім армирленген 

сымдарды тәуелсіз құрылымдық компоненттер ретінде қарастырады, осылайша бір 

спиральды сымның әрекетін зерттейді. Сонымен қатар, теориялық модель құбырдың 

көлденең қимасын жеңілдетеді. Тепе-теңдік теңдеулері стационарлық потенциалдық 

энергия принципі негізінде шығарылады және Ньютон-Рафсон әдісін қолдана отырып 

итерациялық процедурамен шешіледі. Соңғы-элемент моделі RTP әрекетін модельдеу 

үшін ABAQUS бағдарламалық жасақтамасының көмегімен жасалады. Екі әдісте де 

материалдық қисықтық қарастырылады. Екі әдістің нәтижелері салыстырылады және 

талқыланады. Жүктеменің құбырдың деформациясына қатынасын және бір арматуралық 

сымның механикалық әрекетін екі әдіспен де алуға болады. Содан кейін аналитикалық 

шешім негізінде күрделі созылу және ішкі қысым кезінде әртүрлі параметрлердің RTP 

әрекетіне әсерін параметрлік зерттеу жүргізіледі. 

  



 

435 
 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. М.П. Крюйер, Л. Л. Варнет, Р. Аккерман. Армирленген термопластикалық құбырдың 

механикалық қасиеттерін талдау (RTP) [J]. Композиттер, А бөлімі: қолданбалы ғылым 

және өндіріс, 36(2), 291-300, 2005. 

2. М. Розенов. Желдің әсер ету бұрышы, шыны талшықты армирленген полиэфирлі жіп 

тәрізді түтік [J]. Композиттер, 15 (2), 144-152, 1984. 

3. М.Ся, Х.Такаянаги, К.Кеммочи. Ішкі қысыммен жіптерді орау арқылы көп қабатты 

композиттік құбырларды талдау [J]. Композиттік құрылымдар, 53(4), 483-491, 2001. 

4. М. Ся, К. Кеммочи, Х.Такаянаги. Ішкі қысым мен термомеханикалық жүктеме кезінде 

ширатылған жіппен армирленген көп қабатты құбырды талдау [J]. Композиттік 

құрылымдар, 51 (3), 273-283, 2001 ж. 

5. М.Ся, Х.Такаянаги, К.Кеммочи. Жіп тәрізді талшықты армирленген сэндвич 

құбырларының иілу әрекеті [J]. Композиттік құрылымдар, 56 (2), 201-210, 2002. 

6. Л.Парнас, Н.Катырчи. Әртүрлі жүктеме жағдайларында талшықты-армирленген жоғары 

қысымды композиттік құбырларды жобалау [J]. Композиттік құрылымдар, 58(1), 83-95, 

2002. 

7. И.Бай, Ф.Сюй, П.Чэн. Ішкі қысыммен [c]  армирленген термопластикалық құбырдың 

(RTP) механикалық қасиеттерін зерттеу. Жиырма екінші Халықаралық теңіз және 

полярлық инженерлік конференция. Теңіз және полярлық инженерлердің халықаралық 

қоғамы, 2012. 

8. Х.Бакайян, Х.Хоссейни, Э.Амери. Аралас ішкі қысым және жылу вариациялары бар 

термомеханикалық жүктеме кезінде көп қабатты жіп тәрізді-оралған композиттік 

құбырларды талдау [J]. Композиттік құрылымдар, 88(4), 532-541, 2009. 

9. Р.Ансари, Ф.Алисафари, П.Гаеди. Циклдік ішкі қысымға және циклдік температураға 

ұшыраған көп қабатты жіптермен оралған композиттік құбырларға динамикалық талдау 

[J]. Композиттік құрылымдар, 92(5), 1100-1109, 2010. 

10. Р.Н.Кнапп. Созылу мен бұралу кезінде біртекті емес механикалық қасиеттері бар 

спиральды сауытталған кабельдің сызықтық емес талдауы. 75-ші МҰХИТ 

конференциясы. IEEE, 155-164, 1975. 

11. А.Кустодио, М.А.Ваз, С.Ф. Естеген. Су асты кабельдерінің осесимметриялық 

жүктемелерге реакциясын зерттеу [J]. 15-ші Бразилия машина жасау Конгресі, 22-26 

мамыр 1999. 

12. А.Б.Кустодио, М.А.Ваз. Су асты кабельдері мен иілгіш құбырлардың осесимметриялық 

жауап беруінің сызықты емес тұжырымы [J]. Мұхитты қолданбалы зерттеу, 24(1), 21-

29, 2002. 

13. С. Савик, С. Брусет. Күрделі кіндік кесінділерінің осимметриялық жүріс-тұрысын 

теориялық және эксперименттік зерттеу [J]. Қолданбалы мұхит зерттеулері, 27 (2): 97-

106, 2005. 

14. Г.Бай, В.Сюй, П.Чжен және бірлесіп жазған авторлар. Армирленген термопластикалық 

құбырдың (RTP) сыртқы қысым мен кернеу жағдайындағы әрекеті [J]. Кемелер және 

теңіз құрылымдары, 9 (4): 1-11, 2014. 

15. М.А.ВАЗ, Н.Риццо. Иілгіш құбырдың саутты сымының тұрақсыздығының соңғы 

элементтер моделі [J]. Теңіз құрылыстары, 24(3), 275-291, 2011. 

16. Н. Остергард, А. Ликегор, Дж.Х. Андреасен. Сығымдау және иілу кезіндегі иілгіш 

құбырлы сауытталған өткізгіштердің жетілмегендігін талдау [J]. Қолданбалы мұхит 

зерттеулері, 38, 40-47, 2012 ж. 

17. Дж.Р.Де Соуза, С.Маглута, Н.Ройтман және бірлесіп жазған авторлар. Біріктірілген 

осесимметриялық жүктемелерге иілгіш құбырдың жауабын зерттеу [с]. ASME 32-ші 

Халықаралық конференциясы 2013 Теңіз және арктикалық инженерия. Американдық 

инженер-механиктер қоғамы, 2013. 

 



 

436 
 

28 
 

Сыртқы қысым мен иілу кезіндегі металл 

емес байланбаған иілгіш құбырлар. 
28.1 Жалпы бөлім  

Бұл тарауда таза сыртқы қысыммен, таза иілу моментімен немесе аралас сыртқы 

қысыммен және иілу моментімен күшейтілген термопластикалық құбырлардың (RTP) 

бұзылуын талдау үшін қажет ығысу деформациясы мен алдын-ала бойлық иілуді 

қамтитын композиттік құбырдың екі өлшемді математикалық моделі сипатталған. RТР 

модельдері Кириакидес және оның әріптестері ұсынған болат құбырлардың модельдеріне 

негізделген. Бұл бөлімде қысқа мерзімді гидростатикалық сыртқы қысым кезінде, иілу 

моментінде немесе аралас сыртқы қысым кезінде және иілу моментінде RTP бұзылуының 

теориялық талдауы берілген. Радиус-қалыңдық, бастапқы сопақ және кернеу, алдын-ала 

иілу деформациясы және серпімділік модульдерінің арақатынасының әсері қарастырылды. 

Эмпирикалық мәліметтерді таңдау арқылы таза сыртқы қысыммен, таза иілу моментімен 

немесе аралас сыртқы қысыммен және иілу моментімен RTP бұзылу формулалары 

жасалды.   Формулаларға және соңғы элементтерді талдауға негізделген есептеулердің 

жақсы сәйкестігі формулалардың дұрыстығын растайды.   

28.2 Кіріспе 

Композиттік материалдар су асты құбырларын өндіруде олардың артықшылықтарына 

байланысты жиі қолданылады. Армирленген термопластикалық құбырлар (RTP) - бұл 

мұнай-газ өнеркәсібінде кеңінен қолданылатын металл емес байланған иілгіш құбырлар.  

Фрост пен Гибсон [9] мұнай кәсіпшілігі сұйықтықтары мен газды тасымалдау кезінде RTP 

қолдануды және әдеттегі ПЭ құбырларына қарағанда RTP артықшылығын қарастырды. 

  Мұнай мен газды барлау және өндіру су астындағы аудандарда үнемі артып 

келеді, ал мұнай мен газ өндіретін теңіз жобаларында су асты құбыржолдары өте маңызды 

рөл атқарады. Орнату және пайдалану кезінде су асты құбыржолдары әдетте иілу мен 

сыртқы қысымның үйлесіміне тап болады. Орнату кезінде құбыржол иілу аймағында 

иілумен және сыртқы қысыммен бір уақытта соқтығысады. Біркелкі емес теңіз түбінде 

құбыр сыртқы қысымның әсерінен иіледі. Бұл тарауда иілу мен сыртқы қысымның 

үйлесіміндегі RTP әрекеті талданады.  

  Композиттік материалдардың тұрақтылығы мен механикасын талдау бойынша 

көптеген жұмыстар бар. Геллин таза иілу кезінде шексіз ұзын цилиндрлік қабықтардың 

деформациясы мен қозғалысы арасындағы байланысты көрсетті және материалдың 

сызықтық емес мінез-құлқының иектерге әсерін зерттеді. Корона және Кириакидес [6] 

эксперименттік тәсіл мен сандық есептеулер арқылы иілу мен сыртқы қысымның 

үйлесімінде ұзын, салыстырмалы түрде қалың қабырғалы металл құбырлардың реакциясы 

мен тұрақтылығын зерттеді. Сынудың реакциясы мен критикалық жүктемелері жүктеме 

траекториясына байланысты екендігі анықталды. Сондай-ақ, олар бірдей жүктеме кезінде 

құбырлардың майысу режимдерін зерттеді және бастапқы сопақша тұрақтылықты 

жоғалтудың соңғы режиміне әсер ететіндігі анықталды. [7]. Караманос және басқа 
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авторлар [12] сыртқы қысым мен иілуге қатысты қалың құбырлардың реакциясын зерттеу 

үшін соңғы элементтердің сызықты емес тұжырымын қолданды. Жүктемедің үш 

траекториясы ұсынылды және жүктемедің кез келген траекториясына қолданылатын 

орнықтылық критерийі қабылданды.  Бай [2] сыртқы қысым, созылу және иілу кезіндегі 

құбырды соңғы элементтерді талдау арқылы талдады және конверт өзара әрекеттесуін 

болжау үшін әртүрлі материалдарды, геометрияны және әртүрлі ақауларды ескеретін 

теңдеулерді ұсынды. Ксиа, Такаянаги және Кеммочи  [16] таза иілу кезінде орау әдісімен 

талшықтармен армирленген көп қабатты құбырларды зерттеді. Бирсет және басқа 

авторлар [3] титан құбырларының иілу /бойлық иілу, иілу моментіне және сыртқы 

қысымға қабілеттілігін соңғы элементтер әдісімен бірқатар сызықтық емес талдаулар 

жасау арқылы зерттеді. Ченг [8] сыртқы қысым әсерінен алдын-ала деформация доғасын 

салу үшін математикалық тұжырым жасады. Барский мен Крузелецкий [5] жалпы иілу 

және сыртқы қысым кезінде қабықтардың тұрақтылығын зерттеді. Анизотропия мен 

қаттылықтың көлденең ығысуға әсері терең қабық теориясына негізделген аналитикалық 

модельді қолдану арқылы ескерілді. Екі өлшемді теориялық модель және соңғы 

элементтердің үш өлшемді моделі қолданылды және модельдер арасында жақсы сәйкестік 

анықталды. Лу [13] болат талшықтармен нығайтылған құбырлардағы материалдар үшін 

эквивалентті қаттылық параметрлерін есептеу үшін тікбұрышты модельді, сондай-ақ 

тікбұрышты сыртқы және ішкі шеңбер моделін қолданды.  Такано [14] орташа қалың 

анизотропты цилиндрлердің иілуін зерттеп, ығысу-деформация қатынасын анықтады.  

Ванг және басқалар [15] терең су бағаналарына арналған құбырлардың потенциалын 

талшықтардың бағытын, төсеу ретін, талшықты матрицаның комбинацияларын және 

сыртқы қысым астындағы төсеніш материалдарын өзгерту арқылы зерттеді. Гонг және 

басқалар [11] созылу, иілу және сыртқы қысымның үйлесімінде теңіз құбырларының 

иілуге реакциясын зерттеді. Арджоманди мен Тахери [1] таза иілу жүктемесінің әсерінен 

иілуден кейін бойлық иілуді және көп қабатты құбырлардың реакциясын зерттеу үшін 

соңғы элементтер әдісін қолданды.  

28.3 Аналитикалық шешім 

28.3.1 Кинематика 

28.1-суретте.RTP құбыры иілу және сыртқы қысымның аралас жүктемесімен көрсетілген; 

құбыр шексіз ұзын, дөңгелек және орташа қалың қабырғалы, орташа радиусы R және 

орташа қалыңдығы t болып саналады. Көлденең қиманың қисықтығы мен деформациясы 

таза иілу кезінде ұзындығы бойынша біркелкі болады. Талдауда RTP үш деңгейі өте 

жақсы байланысты деп болжанады.  28.2-суретте көрсетілгендей, көлденең қиманың 

сызықты емес деформациясын сипаттау үшін полярлық координаттар жүйесі орнатылған. 

Көлденең қиманың ортаңғы бетіндегі нүктенің ығысуы (w, v) деп белгіленеді, олар 

сәйкесінше радиалды және айналмалы бағыттағы ығысуларды білдіреді. Кирхгофтың 

«жазық қима тегіс және орта бетке перпендикуляр болып қалады» деген жорамалы осьтік 

бағытта қабылданады. RTP құбырларының салыстырмалы түрде орташа диаметрлі 

қалыңдығы (D/t) қатынасын ескере отырып, көлденең қиманың көлденең қимаға әсері 

тұжырымдамаға енгізілген және γθ бұрышы көлденең қиманың қалыңдығы деформациясы 

ретінде орнатылады.  Айта кету керек, мұнда соңғы бұрылыстар мен шағын деформация 

қабылданады. Деформация мен ығысу арасындағы байланыс келесідей көрінеді: 
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28.1-сурет.  Иілу және сыртқы қысым жүктемесінің астындағы құбыр 

 
28.2-сурет. Көлденең қиманың деформациясы. 

 Осьтік деформацияны келесідей сипаттауға болады: 

 

Мұнда 휀х
о  - құбырдың ортасындағы осьтік деформация, және 휁 28.2 суретте көрсетілген 

қашықтықты білдіреді. 

Айналмалы деформация келесідей көрінеді: 

 

мұнда (*)=(*),𝜃  𝜃-ге қатысты саралауды білдіреді 

Көлденең ығысу деформациясы келесідей анықталады: 
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28.3.2  Материалдарды жеңілдету 

ТЖПЭ (тығыздығы жоғары полиэтилен) жасалған құбырлар жабыны және қаптамалары.  

Уақыт өте келе өзгеретін ТЖПЭ қасиеттері алынып тасталады және ТЖПЭ материалы 

үшін серпімді пластикалық модель таңдалады. 28.3 суретте көрсетілгендей, армирленген 

қабаттар - бұл матрица комбинациясы (HDPE) және орам бұрышы ±54,7° бұралған 

арамидті талшықтар. Мұндай әдеттегі орам бұрышы ішкі қысымға төзімділікті арттыруға 

арналған, ал күшейтілген қабаттар құбырдың осьтік беріктігі мен қаттылығына аз әсер 

етеді. Сонымен қатар, арамидті талшықтар төмен сығылу күші мен иілуге төмен 

қарсылыққа ие [4]. Демек, арамид талшықтары иілу кезінде термопластикалық түтіктің 

қаттылығына аз әсер етеді және күшейтілген қабатты жеңілдету кезінде арамид 

талшықтарының қаттылығын болдырмауға жеткілікті негіздер бар. Сондай-ақ, 

армирленген қабат біртекті материал болып саналады және сәйкесінше әр қабаттағы 

талшықтардың әсерін ескеру үшін азайту коэффициенті енгізіледі. Бұл болжам мұқият 

тексеріліп, ABAQUS бағдарламасын қолдана отырып, сандық модельдеумен және тестілеу 

тестімен толық дәлелденді [17]. 

 

28.3-сурет. Армирленген қабатты жеңілдету. 

Ұсыныс көлемінің бірлігі әдісі [13] азайту коэффициентін алу үшін қолданылады. І 

армирленген қабаттың тоғыз параметрін келесідей анықтауға болады:  
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мұнда EPE, μPE, GPE Юнг модулін, Пуассон коэффициентін және ТЖПЭ матрицасының 

ығысу модулін білдіреді. Ef , μf , Gf Юнг модулін, Пуассон коэффициентін және арамид 

талшығының ығысу модулін білдіреді және  Ef = 0, Gf = 0. VPE, Vf, VI 28.4 суретте 

көрсетілгендей матрицаның, талшықтың және I қиманың көлемдік үлесін білдіреді. 
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Басы  

Геометриялық: R,t 

Материал: 휀 = 𝜓(𝜎) 

Кемелсіздік:𝛥0 

Қосымша параметрлер: N,L,m 

Жүктеме кезеңі: қисықтықтың 

өсімшесі 

Түйіндік ығысуды, түйіндік деформацияны және кернеуді 

жаңарту: {U} {휀} {𝜎} 

Максималды эквивалентті кернеуді жазу: {𝜎휀} 

{𝜎е}>{

𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥}  

 

Жоқ, босату 

Иә, жүктеме 

 

Ньютон-Рафсон әдісі 

жинақталу белгісі 

Иә 

Да 

 

Түйіндік ығысуды, түйіндік деформацияны және кернеуді жаңарту: 

 {U} {휀} {𝜎} 

Шығу: M𝜅T 

Жүктеме кезеңінің 

соңы 

Иә 

Жоқ 

Итерация 

{U}i={U}i–1 

Жо

қ 
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Иілгішлік матрицасы I-ші армирленген қабат үшін кернеу мен деформация 

векторларының арақатынасын анықтайды және келесідей болуы мүмкін: 

 

Теңдеудегі иілгішлік матрицасы (28.9), содан кейін ғаламдық цилиндрлік координаттар 

жүйесіне айналады: 

 
мұнда,  

 

σx, σθ, және τθr әсерін ескере отырып, нашарлаған қаттылықтың келесі матрицасы 

алынады: 
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Иілгіштік матрицасы кернеу векторы мен армирленген і-қабаты үшін деформация 

арасындағы қатынасты анықтайды және төмендегідей белгіленетін болады:   

 

 (28.9) теңдеудегі иілгішлік матрицасы әлемдік цилиндрлік координат жүйесіне айналады:   

 

мұндағы,  

 

σx, σθ, и τθr,  әсері ескеріле отырып келесі нашарлаған қаттылық матрицалары алынады: 

 

Төмендету коэффицентін бағалау үшін көлденең қиманың сопақтанусына әсер ететін 

шеңбердің қаттылығы қолданылады:  
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мұндағы  Ei
Matrix  і қабатының Юнга матрицасы модулін білдіреді. 

28.3.3  Жағдайдың үлгісі  

ТЖПЭ құбырдың сыртқы және ішкі қабаты эластикалық-пластикалық материал сияқты 

модельденген, ал армирленген қабаттары Ki берілген азайту коэффицентімен бірге 

(ТЖПЭ) матрицаның бірегей материалы ретінде қарастырылады. ТЖПЭ 

материалдарының кернеулері мен деформацияларының арасындағы сызықтық емес 

қатынасы келесі формуламен сипатталады: 

 

мұндағы EPE – ТЖПЭ серпімділік модулі және  ИСО527-2012 сәйкес 0,25% және 

0,05% деформациясы кезінде секциялық модуль ретінде есептеледі. Серпімділіктің 

қатысты модулі 10% 𝐸𝑃𝐸 дейін түскен кезде 𝜎0   ТЖПЭ ағындарының шегі ретінде 

қарастырылады. 

Шамамен изотропты беріктену жағдайындағы  үш  компонентінің  ағыны  

қарастырылады, ал пластикалық деформацияның қарқындылығын келесідей көрсетуге 

болады: 

 

Мұндағы Dij  қаттылық матрицасының мықтылық компонентін білдіреді, олар 

қосымшада көрсетілген; i құбыр қабатының i-нын білдіреді.    

 

Мұндағы E  - серпімділік модулі, Et - ішкі және сыртқы қабаттарға арналған Ki = 1 

құбыр қабатының i-ның серпімділік модуліне қатысы.  

28.3.4  Виртуалды жұмыс қағидасы  

Тепе-теңдік теңдеулері виртуалды жұмыс қағидасын қолдану арқылы алынады. Осы 

мәселе үшін теңдеу  (28.17)  құбыр тепе-теңдік жағдайында болған кезде орындалғаны 

жөн.  (•) көрсеткіштердің виртуалды айналымын және (•) = (•+•) білдіреді  
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w, v және γθ көрсеткіштер θ функциясы болып табылады және тригонометриялық 

қатардың көмегімен төмендегідей белгіленеді:   

 

28.3.5  Қабырға қалыңдығы мен радиусының өзгеруі  

Сыртқы қысымның әсерінен деформация кезінде құбырдың орташа радиусы төмендейді 

және қабырғаның қалыңдығы артады. Екі өзгеріс те сыртқы қысымға төзімділікке ықпал 

етеді. Жіңішке қабырғалы құбырларды талдауда радиустың және қабырғаның 

қалыңдығының бұралуына дейінгі өзгерістері ескерілмейді, бірақ қабырға қалыңдығына 

байланысты RTP-де елеулі қателіктерге әкелуі мүмкін. Қабырғалардың қалыңдығының 

әсерін ескеру үшін аналитикалық модельге орташа радиустың өзгеруі және қабырға 

қалыңдығының өзгеруі түріндегі тұрақтылықты жоғалту бойынша деформация жүреді.  

 pi қысымның артуынан орта радиустың өзгеруін төмендегідей есептеуге болады: 

 

мұндағы EA созылу кезіндегі қаттылықты білдіреді, ал  EI  құбыр қабырғасының иілуі 

кезіндегі қаттылықты білдіреді: 

 

Төменгі индекстегі 0 көрсеткіштердің алғашқы мәнін білдіреді, ал j – қабат нөмері. Әр 

кезеңнің басында R және t көрсеткіштері нақтыланады.  

28.3.6  Шешу әдісі 

Әр түрлі жүктеме траекториялары үшін 28.18 теңдеуін (28.20) және (28.17) теңдеулерімен 

ауыстыру әр түрлі сызықтық емес алгебралық теңдеулер құрайды. Таза иілуді талдау 

қисықтық өсімі арқылы жүзеге асырылады; осылайша қисықтық өсімі жүктеме сатысы 

ретінде таңдалады. Қысымды жүктемеге бірлік ұзындыққа құбырлармен жабылған 

көлемді ұлғайту арқылы қол жеткізуге болады. Сонда Р қосымша белгісіз белгіге 

айналады, содан кейін қосымша теңдеу (28.24) қажет. Есептеу әдістемесінің блок-схемасы 

28.4-суретте көрсетілген. 
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28.4  Шекті-элементтік модель 

Шекті-элементтік моделі ABAQUS бағдарламасы шеңберінде аналитикалық шешімді 

растау үшін жасалған. Құбырларды модельдеу үшін  үш өлшемді, сегіз түйінді қатты және 

төмен интегралды элемент және C3D8R таңдалған. Құбырдың салыстырмалы түрде қысқа 

ұзындығы (10 мм) «бифуркация тұрақсыздығын» болдырмау және есептеу шығындарын 

азайту үшін қолданылады. Құбыр айналма бағытта 200 элементке және бойлық бағытта 5 

элементке бөлінеді. Түтікте арамид талшықтары T3D2 элементін қолдана отырып, 

серпімді материалдар ретінде модельденеді. Сымдар қысылған кернеуге төтеп бере 

алмайды.   

  28.5-суретте шекті-элементті моделі және ғаламдық координаттар жүйесі 

көрсетілген. Соңғы беттердің бірі X-Y жазықтығына қатысты симметриялық шекара 

күйінде салынған. Басқа соңғы бет  3, 4 және 5 бағыттары сілтеме нүктелерімен 

байланысқан. Сыртқы қысым құбыр қабырғасының сыртқы бетіне әсер етеді (соңғы 

беттері қосылмайды) және иілу белгілі бір бұрыш арқылы тірек нүктесін күштеп 

айналдыру арқылы жүзеге асырылады. Құбырлардың еркін қозғалуын шектеу үшін тік 

симметрия осі бойынша екі нүктеге U2 шектеу коэффициенті, ал осьтің ұзындығы 

бойынша екі нүктеге U1 шектеу коэффициенті қосылады. Материалдың пластикалық 

әрекетін сипаттау үшін изотропты қатаюымен J2 пластикалық теориясы қабылданған.  

  Құбыр K және P жолдарында бекітілген қисықтыққа бүгіледі, содан кейін 

сыртқы қысым біртіндеп түсіріледі, ал қисықтық үздіксіз сақталады. Құбыр K және P 

жолдарына сыртқы қысыммен жүктеледі және үздіксіз қысымды ұстап тұру үшін 

біртіндеп иіледі.  

Кевлар талшығы 

Шектеуді ұстау         Симметриялық шеті 

 

 

 

Сурет 28.5 Шекті-элементтік моделі және ғаламдық координаттар жүйесі. 

28.5  Нәтижелері мен талқылау 

28.5.1  Сыртқы қысым әсерімен RTP майыстыру   
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Тепе-теңдік теңдеуі негізінде  (28.17), таза сыртқы қысыммен жүктеме жолы үшін (𝑥 +
𝑎)𝑛 = 𝛿𝑊𝑒  төмендегідей болуы мүмкін:   

Құрамында 6N белгісізі бар сызықтық емес алгебралық теңдеулер қатары құрылды{𝑎0,

𝑎1, ⋯ , 𝑎𝑁, 𝑏1, 𝑏1, ⋯ , 𝑏𝑁, 𝑐2, 𝑐3, ⋯ , 𝑐𝑁, 𝑑2, 𝑑3, ⋯ , 𝑑𝑁, 𝑒1,, 𝑒2, ⋯ 𝑒𝑁, 𝑓1, 𝑓2, ⋯ 𝑓𝑁, 𝑃 } 

Бұған дейінгі қысу формуласының модельдері бойынша жұмыс негізінен болат және 

полиэтилен құбырларына бағытталған. Мұнай құбырындағы сыртқы қысымды есептеу 

үшін ИСO / TO 10400-2007 формулалар сериясы келтірілген, ол радиус қалыңдығы 

қатынасына сәйкес құбырдағы сыртқы қысымды есептеу үшін сәйкес формуланы 

қолданады. DNV-OS-F101 теңіз стандарты өлшемдері кішірек болат құбырларға арналған 

есептеу формуласының моделін (17.26 теңдеуі) ұсынады, ал қазір  болат құбырларын 

жобалауда кеңінен қолданылады. Pipelife Co. компаниясы классикалық иілу күшіне 

көбейтілген коэффициентті қолдана отырып, сыртқы қысыммен полиэтилен құбырларына 

арналған тұрақтылығын жоғалту формуласын ( 28.27 теңдеу) ұсынады.  

 

28.27 теңдеуінің орнына жеңілдетілген RTP түтігінің майыстыру формуласы жасалды. kp 

коэффициентін анықтау және D-тің t коэффициентіне әр түрлі әсерін зерттеу және 

құбырдың бастапқы сопақтылығын, материалдың серпімділік модулі мен 28 теңдеуде 

көрсетілгендей кернеулерді зерттеу үшін барлығы 378 сынақ жағдайлары орындалды. 

 

мұндағы D0 – көлденең қиылысудың орташа диаметрі, Ii  - i қабатының инерция кезеңі,  Ei  

- i қабаты серпімділігінің эквиваленттік модулі, Ematrix – матрица серпімділігінің модулі, Vi 

- i қабатының көлемі, Vmatrix - i қабатындағы матрица көлемі. 

28.6-суретте kp пен салыстырмалы радиус қалыңдығы арасындағы байланыс көрсетілген. 

Жариялауға қойылған шектеулерге байланысты кейбір деректер алынып тасталды. 28.7–

28.9 суреттерге сәйкес ∆0= 0.005, kp үшін, радиустың қатысты қалыңдығы   D0/t және E/s0 

радиус  28.10-суретте көрсетілгендей қисық бетпен жақсы сәйкес келуі мүмкін, мұнда 

максималды қателік 1,90% құрайды. 
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∆0   өзгерген кезде орнатылған бет жоғары және төмен қозғалады. Осылайша,  

𝑓 (∆)𝑠𝑡𝑎 формуласын пайдаланып, ∆0 = 0.005қисық бетті тірек нүкте ретінде анықтауға 

болады. Қалған ∆0  сәйкес формулалар   g(∆)sta  формула көмегімен өз дәрежесіне жетуі 

мүмкін. kp коэффиценті төмендегідей көрсетілуі мүмкін:  

 

28.10-суретке сәйкес,  𝑓 (∆)𝑠𝑡𝑎  формула бойынша шығаруға болады. Формуланың ең 

жақсы түрі келесідегідей болуы мүмкін: 𝑎1 +  
𝑏1

𝑋1
+  

𝑐1

𝑋1
+  

𝑑1

𝑋2
  . Мұндағы X1 – радиустың 

қатысты қалыңдығы, D0/t және X2 – абсолютті серпімділік модулінің радиусы және 

сұйықтығы E/𝜎0, мұнда ∆0= 0.005, 𝑓 (∆) = 𝑓 (∆)𝑠𝑡𝑎,  g(∆) = 1.0. Мұнда ∆0 = 0.01, 0.02, 

0.03, 0.04, 0.05   g(∆)  үшін шашыраңқы нүктелер тобы 28.11 суретте көрсетілгендей  

𝑓 (∆)𝑠𝑡𝑎 , деректермен берілуі мүмкін. g (∆)  ең жақсы формасы 𝑎2 + 𝑏2 ∗ 𝑋3 + 𝐶3 ∗ 𝑋3
0.5  

көрсетілуі мүмкін, мұндағы  𝑋3 алғашқы сопақтығы  ∆0. 

 

28.6 сурет. E=1232.8 МПa үшін kp мен D0/t арасындағы қатынас, 𝜎0 = 21.2 МПa. 
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28.7 сурет. ∆0=0.005 MПa үшін kp және D0/t арасындағы қатынас 𝜎0 = 21.2 MПa. 

 

28.8 сурет.  ∆0=0.005 MПa үшін, kp және D0/t арасындағы қатынас, 𝐸 = 21.2 MПa 
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28.9 сурет. ∆0=0.005 үшін, kp және E  арасындағы қатынас D0/t =6. 

 

a+b/x1+c/x1^2+d/x2 моделі (лицензиялық емес көшірме) 

 Кіріспе деректер  

 data0.30.40.50.60.70.80.91.010.09.08.07.06.080.075.070.065.060.055.050.045.0 

  

 

 28.10 сурет. ∆0=0.005 үшін kp  мен E  арасындағы қатынас 

 



 

451 
 

 

28.11 сурет.  g (∆) үшін деректердің бөлек нүктелері   

Деректерді орналастыру арқылы 𝑎1 , 𝑎1, 𝑏1, 𝑐1, 𝑑1, 𝑏2  және 𝑐2  параметрлері максималды 

4.63%, белгісіздігі алынады және  kp коэффицентін келесі түрде көрсетуге болады:   

 

Егер ∆0 < 0.005 болса, ∆0 0.005 ретінде анықталады.  

Шеткі-элементтік талдау үшін әр түрлі көлемдегі RTP құбырлары кездейсоқ түрде 

таңдалады, бұл формулалардың сенімділігін тексеру үшін қажет.  

  Қабырға қалыңдығы t - 13.8 мм, алғашқы сопақтығы ∆0 0 - 0.005, E = 1232.8 

MПa және 𝜎0 = 21.2 MPa. Бірақ D0/t коэффиценті әр түрлі. Орындалған шеткі-элементтік 

талдау мен нәтижелері ықшамдатылған формуламен (28.30) 28.1 кестеде көрсетілгендей 

салыстырылады.  

  Есептер нәтижесі формулаға негізделеді және шеткі-элементтік талдаулар 

жақсы келісіледі. Барлық нәтижелердің белгісіздігі шамамен 5% құрайды. Осылайша, осы 

бөлімде ұсынылған формула, сыртқы қысымның қысқа мерзімді әсері кезінде RTP (6 < 

D0/t < 12) майысу күшін нақты анықтай алады.  

28.5.2  Таза иілудегі RTP майыстыру  

Тепе-теңдік теңдеуіне (28.17) сүйене отырып, таза иілудің жүктеме траекториялары үшін 

тепе-теңдік теңдеуін келесідей көрсетуге болады:  
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28.1 кесте. Шеткі-элементтік талдау (ШЭТ) мен әр түрлі диаметр мен қалыңдық 

қатынастарының формуласы арасындағы майысу жүктемесін салыстыру.  

D0/t  0=0.005  

КЭА Формула Белгісіздік (%) 

6 4.873 4.633 (kp=0.466) -4.93 

7 3.566 3.423(kp=0.546) -4.01 

8 2.605 2.534(kp=0.615) -2.72 

9 1.975 1.996(kp=0.674) 1.06 

10 1.571 1.567(kp=0.725) -0.25 

11 1.239 1.246(kp=0.769) 0.56 

12 0.997 1.009(kp=0.807) 1.20 

 

 

28.12 сурет.  E = 1232.8 MПa, S0 = 21.2 MПa үшін,  kb  және D0/t арасындағы байланыс. 

Құрамында 6N белгісізі бар сызықтық емес алгебралық теңдеулер қатары құрылды 
{𝑎0  𝑎1, ⋯ , 𝑎𝑁 , 𝑏1 ⋯ 𝑏𝑁, 𝑐1  ⋯ 𝑐𝑁, 𝑑1 ⋯ 𝑑𝑁, 𝑒1  ⋯ 𝑒𝑁, 𝑓1 ⋯ 𝑓𝑁 }. 

28.27 теңдеуіне негізделген ұқсас әдіс 28.32 теңдеуі мен 28.33 теңдеуінде көрсетілгендей 

иілу кезіндегі RTP ширатылған түтік формуласын алу үшін пайдаланылды.  

 

мұндағы 𝜎0
𝑓
 – қабаттың кернеуі f деформацияға сәйкес 5%, 𝐷0

𝑓
 – қабаттың орташа диаметрі 

f және  tf – қабат қабырғасының қалыңдығы f. 

kb коэффицентін алу үшін 28.12 – 28.15 суретте көрсетілген kb және  D0/t қалыңдығының 

радиусына қатынасы арасындағы байланысты, алғашқы сопақтығын D0, серпімділік 

модулін E, және 𝜎0 ағын қуатын анықтап алу керек.  
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28.13 сурет. E = 1232.8 MПa, S0 = 21.2 MПa үшін kb және D0 арасындағы байланыс. 

 

28.14 сурет.  S0 = 21.2 MПa, D0/t = 6 үшін kb және  E  арасындағы байланыс. 
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28.15 сурет. E = 1232.8 MПa, D0/t = 6 үшін kb және S0.арасындағы байланыс. 

28.2 кесте. Иілу кезіндегі RTP есептерінің нәтижесін салыстыру.  

D0/t  0=0.005 Белгісіздік (%) 

КЭА Формула 

6 1840 1820 (kp=1.021) -1.05 

7 2425 2408(kp=1.033) -0.68 

8 3152 3099(kp=1.032) -1.66 

9 3890 3769(kp=1.026) -3.10 

10 4531 4532(kp=1.014) 0.03 

11 5382 5345(kp=1.000) -0.69 

12 6138 6203(kp=0.985) 1.07 

 

28.34 теңдеуі деректерді орналастыру арқылы 378 топтың максималды белгісіздігі 

4,42% құрайтын мәліметтерді есептейді.  

 
Иілу кезіндегі RTP майысуы ШЭТ және аналитикалық талдаудың көмегімен зерттелді. 

Талдау нәтижелері 28.2-кестеде келтірілген және барлық нәтижелер үшін белгісіздік шегі 

шамамен 5% құрайды. Формула майыстыруға қарсы иілу күші бойынша RTP максималды 

дәлдікті есептейді.  

28.5.3  Сыртқы қысым әсері мен аралас иілу кезіндегі RTP майысуы.  

 

Бұл бөлімде RTP алдымен нөлдік сыртқы қысымда қисықтықтың таңдалған мәніне аралас 

жүктеме арқылы иіледі. Содан кейін, қисықтығы тіркеліп, құбыр майысқанша қысымды 

пайдаланатын болады (жүктеме траекториясы сияқты белгіленген  κ-P). Таңдалған 

қисықтық комбинациясы (κ = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) және радиус 

қалыңдығына қатысымен (D0/t = 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) бірге талдау үшін барлығы 70 топ 

(жағдай) таңдалған болатын. Серпімділік модулі - 1232.8 MПa, ағын қысымы - 21.2 MПa 

және алғашқы сопақтығы -  0.01. 28.16 суретте талдау нәтижелері көрсетілген.   
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 Майыстырудың өзара әрекет аумағы κ-P жүктемесінің траекториясы үшін 

құрылған. 28.17 суретте майысу аумағының негізгі ерекшеліктері көрсетілген.  P және M 

көрсеткіштері сәйкесінше Pbuc және Mbuc кернеулерінің шегінде қалыптасқан. 28.17 

суреттегі майыстыру аумағының көлемін екі бөлікке бөлуге болады. ab сызығындағы 

құбыр қысымды жүктеме фазасы кезінде майысқан. Бастапқыда құбыр тиісті иілу М 

кезеңімен белгілі бір қисықтыққа иіліп, құбыр майысқанша қисықтық өскен сайын М 

кезеңі артады. Содан кейін қысым қолданылады, нәтижесінде қысым белгілі бір мәнге 

дейін өскен кезде кезеңнің төмендеуі пайда болады. b-c сызығында құбырдың майысуы 

қысым түспес бұрын пайда болады, айналу кезеңінің шегіне дейін артады, содан кейін 

қисықтық өскен сайын төмендейді. b нүктесі – аралас иілу және сыртқы қысым кезінде 

құбырдың істен шығуын болжайтын критикалық нүкте. b-c қисықтығының техникалық 

шарттарда кездеспейтінін ескеру керек.  

 Қарапайым есептеу формуласы a-b майысқан аймақтың өзара әрекеттесуіне 

негізделген. 28.18 суретте көрсетілгендей, ұсынылған формула қауіпсіздік диапазонында 

бақыланады. Бұл шамалы кертартпа болғанымен, бірақ инженерлік жобалауда мағынасы 

бар. 

 

Сыртқы қысым мен иілудің әрекеттесу белгісіздігінің қателігі 

Иілу қателігі 

 
 

28.16 сурет. RTP майысудың болжамды деректері  
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                                Иілу кезеңі мен сыртқы қысымның аралас әсерінен  
 

 

 

 

 

 

 

Шектік нүкте 

иілу қателігі  

 

28.17 сурет.  RTP бойынша шамамен майысудың көлемінің өзара әрекеттесуі  

 

 
 

 
 

28.18 сурет. RTP майысуының эмпирикалық формуласы. 
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28.19 сурет. Формуланы салыстыру мен ШЭМ талдау  .  

 

Шеткі-элементтік модель формуланың дәлдігін тексеру үшін модельденеді, формулалар 

нәтижелері мен шеткі-элементтік моделін салыстыру 28.19 суретте көрсетілген. Формула 

инженерлік пайдалану үшін нақты және қауіпсіз нәтижелерді қамтамасыз ете алмайды.  

 

28.6  Қорытынды  

 

Бұл тарауда сыртқы қысым, иілу, аралас сыртқы қысым және иілу кезінде RTP 

құлдырауына арналған аналитикалық шешімдер ұсынылған. Әрбір шарт үшін көптеген 

мәліметтер жиынтығы негізінде созылу күшінің формуласы ұсынылады. Сондай-ақ 

радиустың қалыңдыққа қатынасының, бастапқы сопақтылықтың, шекті кернеулер мен 

серпімді модульдің әсерлері сипатталған.    

 Үш өлшемді шеткі-элементтік модел аналитикалық шешім негізінде есептелген 

нәтижелерді растауға арналған. Есептеу нәтижелері таза сыртқы қысым мен иілу 

жүктемесі жағдайында ШЭМ-мен жақсы келісілген. Барлық нәтижелердің белгісіздігі 

шамамен 5% құрайды. Формула RTP (6 < D0/t < 12) майыстыру нүктелік кұшін 

қамтамасыз ете алады. Аралас сыртқы қысым мен иілу жүктемесі үшін тек κ-P жүктеме 

траекториясы зерттеледі. Майыстыру аймағының өзара әрекеттесуі құбырдың майысуы 

айналу кезеңіндегі шекті мәнге жеткенде болатынын көрсетеді. Инженерлік формула 

жабын негізінде жасалған. Формула сәл консервативті, бірақ инженерлік пайдалану үшін 

мағынасы бар.  
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Ішкі қысымда шыны талшықпен 

армирленген иілгіш құбырлар 
 

29.1  Кіріспе 

 

Құбырларды жобалау барысында шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың 

ішкі қысымы шекті беріктікті талдаудың маңызды параметрі болып табылады және бұл 

мәселе ғалымдардың назарын үнемі өзіне аударады. Бай және оның басқа әріптестері 

байланбаған иілгіш құбырларға қатысты ішкі қысымдағы термопластикалық армирленген 

болат таспалы құбырдың механикалық қасиеттерін зерттеп, байланбаған иілгіш 

құбырларға  арналған аналитикалық әдісті ұсынды. Аналитикалық нәтижелер соңғы 

элементтердің нәтижелерімен жақсы үйлеседі. Ішкі қысым мен кернеу арқылы суасты 

шланг кабелінің сандық моделі жасалды және суасты шланг кабеліне әртүрлі 

параметрлердің әсері талданды [2]. Байланбаған иілгіш құбырлардан байланған иілгіш 

құбырлардың айырмашылығы олар ішкі қысыммен әртүрлі механикалық қасиеттерге ие 

болады. Ксиа және оның басқа да әріптестері ішкі қысыммен үш түрлі көлбеу бұрышы бар 

жіппен оралған көпқабатты композиттік құбырлардағы кернеулер мен деформацияларға 

талдау жүргізді және құбырдың кернеуі мен деформациясы төсеу тізбегіне қатты тәуелді 

екенін атап өтті [3]. Кобаяши және өзге ғалымдар кернеу мен деформацияның таралуын 

берілген талдаулар мен соңғы элементтер модельдеріне сүйене отырып салыстырды, 

сонымен қатар жіптерді орау арқылы жасалған және көміртекті талшықпен армирленген 

пластмассалық гибридті композиттік құбырлардың сыну беріктігін және соққыдан кейінгі 

қалдық беріктігін мәлімдеді. 

 Аналитикалық болжамдар эксперименттік нәтижелерге жақсы сәйкес келеді [4]. 

Үш өлшемді анизотропты серпімділік теориясына негізделген күшейтілген 

термопластикалық құбырлардың (RTP) созылу күшін қатесіз есептеуді Бай және оның 

басқа әріптестері ұсынды және ол ақырлы элемент әдісімен тексерілді [5].  Ксионг және 

басқалары таза ішкі қысым кезінде спиральмен оралған болат сыммен армирленген 

пластикалық құбырлардың механикалық өткізуін талдауды сипаттады және оны соңғы 

элемент әдісімен салыстырды.  Бұл екі әдіс бір-бірімен жақсы үйлеседі. 29.1-суретте 

шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырдың қарапайым құрылымы көрсетілген. 

 Бұл тарауда аналитикалық талдау мен соңғы элементтік талдау "Ішкі қысым 

арқылы шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырларды талдау" ғылыми еңбегінен 

алынды [7]. 
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29.1-сурет Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырдың қарапайым құрылымы  (OPR 

Inc. ұсынылған). 

29.2  Аналитикалық шешім 

29.2.1  Ұсыныстар 

Аналитикалық шешімді жеңілдету үшін шыны талшықпен армирленген иілгіш құбыр 

материалдарының дизайны мен қасиеттері туралы келесі ұсыныстар жасалады.   

1. Ішкі және сыртқы қабаттар полиэтиленнен жасалған, ал армирленген қабаттар 

полиэтилен мен шыны талшықтан жасалған; 

2. Шыны талшық пен полиэтилен - бұл қуыстар мен жарықтарсыз үздіксіз біртекті 

материалдар болып табылады; 

3. Шыны талшық матрицаға мықтап бекітіледі және деформация кезінде салыстырмалы 

сырғу болмайды.  Қабаттар салыстырмалы түрде сырғып кетпестен тығыз бекітіледі; 

қабаттар арасындағы байланыс нүктелері қатты және пішіндері өзгермеген; 

4. Сығылғанға дейін көлденең қима деформациядан кейін де құбырдың ортаңғы осіне 

перпендикуляр болып қала береді; 

5. Композиттік процесс кезінде материалдың қасиеттері өзгеріссіз қалады және уақыт 

пен температураға тәуелді болмайды; 

6. Полиэтилен де, шыны талшық та минималды деформациясы бар және бастапқы 

кернеусіз сызықтық иілгіштікке ие болады. 

 

29.2.2  Кернеуді талдау 

 

Цилиндрлік координаттар жүйесіндегі шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырдың 

қозғалыс өрісі келесі формуламен өрнектеледі: 

 
мұндағы r, 𝜃  және z - радиалды, сақиналы және осьтік бағыт.  Ал ur, u , uz – сәйкес 

радиалды, сақиналы және осьтік ығысу.  

 Цилиндрлік координатадағы k қабатын анықтайтын қатынас төмендегідей 

өрнектеледі: 
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мұндағы �̅�ij - осьтік емес қаттылық матрицасы. 

 Деформация-қозғалыс қатынасы келесідей: 

 
Көлемдік күштер болмаған кезде цилиндрлік жүйеде тепе-теңдік теңдеуін келесідей 

сипаттауға болады: 

 
  

(29.3) теңдеуінің орнына (29.1) теңдеуді қолдану кезінде деформация-қозғалыс қатынасы 

келесідей ықшамдалады: 
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 (29.1), (29.2) және (29.5) теңдеулерінің орнына (29.4) теңдеуін  қолдана отырып, тепе-

теңдік теңдеуін төмендегідей ықшамдауға болады:   

 
Қозғалыс өрістері келесідей болуы мүмкін: 

 

 
 

 (29.7) теңдеуінің орнына (29.5) теңдеуін қолдана отырып деформацияны келесі түрде 

ықшамдауға болады: 

 
Шыны талшықты армирленген қабаттардың деформациясы келесідей: 

 
Цилиндрлік координатадағы k қабатын анықтаушы қатынасы келесідей беріледі: 

 
Жергілікті координат бойынша к-ші қабаттың анықтаушы қатынасы төмендегідей болады: 

 
Шыны талшықтағы кернеулерге цилиндрлік және жергілікті координат бойынша (29.10) 

және (29.11) теңдеулер арқылы қол жеткізіледі. Ішкі және сыртқы қабаттардағы шыны 
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талшықтың серпімділік модулі полиэтиленге қарағанда әлдеқайда жоғары болғандықтан, 

шыны талшықтың осьтік кернеуі максималды созылу кернеуіне жеткен кезде, шыны 

талшықпен армирленген иілгіш құбыр зақымдалады. Осьтік кернеу максималды мәнге 

жеткенде, P ішкі қысымы шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырдың үзіліс қысымы 

болады. 

 

29.2.3  Шекаралық шарттар 

 

Шекаралық жағдайлардың үздіксіздігін ескере отырып, келесі теңдеулерді алуға болады: 

шектік кернеу шарттары: 

 
Радиалды ығысудың шекаралық шарттары: 

 
Осьтік күштердің тепе-теңдігі: 

 
Айналу сәтінің тепе-теңдігі: 

 
 

(29.13), (29.15), (29.16) және (29.18) теңдеулері үнемі аксиметриялық жүктеме кезінде 

болады. (2n + 2) теңдеуіне шекаралық шарттардың үздіксіздігі арқылы қол жеткізіледі. 

29.3  Соңғы-элементтік талдау 

 

Соңғы элементтер талдауы ішкі қысым кезінде шыны талшықты армирленген иілгіш 

құбырдың механикалық әрекетін модельдеуге арналған. Істен шығу өлшемшарттары 

теориялық талдауда қолданылатын істен шығу өлшемшарттарымен бірдей; шыны 

талшықпен армирленген иілгіш құбыр максималды созылу кернеуіне жеткенде 

зақымдалады. 
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 29.1-кестеде әр түрлі қабаттардың өлшемдері мен армирленген қабаттардың орау 

бұрыштарын қоса алғанда, шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың 

қимасының параметрлері келтірілген. Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырдың әр 

қабатының материалдарының қасиеттері 29.2-кестеде келтірілген. 

Ұзындығы 1000 мм соңғы элементтер моделі цилиндрлік координаттар жүйесінде 

abaqus/Standard соңғы элементтерді сызықтық емес талдау бағдарламасын қолдана отырып 

жасалады. Соңғы ұзындықтағы композиттік құбыр ішкі қысым жүктемесінде болған кезде, 

құбырдың көлденең қимасы кеңейеді және 29.2-суретте көрсетілгендей, шыны талшықпен 

армирленген қабаттардың сақиналық кернеуі кемиді. Шыны талшықтың осьтік бағытта 

сыну құбылысы түпкілікті жойылудың негізгі формасы болып табылады.  

 Шыны талшықты армирленген иілгіш құбыр ішкі қысымда болған кезде, осьтік 

бағытта үлкен шөгу деформациясы пайда болады. Сондықтан модельдің шекаралық 

шарттары бір ұшы бекітілген, ал екінші ұшы осьтік бағытта бос болатындай етіп 

орнатылады. Құбырлардың радиалды және осьтік бағыттарындағы ығысудың таралуы 29.3 

суретте көрсетілген. 

 

29.1-кесте Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың көлденең қимасының 

параметрлері. 

 
Ішкі 

диамет

рі (мм) 

Сыртқ

ы 

диамет

рі (мм) 

Ішкі 

полиэтиле

н 

қабатыны

ң қабырға 

қалыңдығ

ы (мм) 

Сыртқы 

полиэтилен 

қабатының 

қабырға 

қалыңдығ

ы (мм) 

Армирлен

ген 

қабаттард

ың жалпы 

қалыңдығ

ы (мм) 

Армирле

нген 

қабаттар 

саны 

(мм) 

Әрбір 

армирлен

ген 

қабаттың 

қабырғас

ының 

қалыңдығ

ы (мм) 

Орау 

бұрыш

ы 

(градус

) 

150 205.6 11 9 7.8 26 0.3 55 

 

29.2-кесте. Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырдың әрбір қабаты 

материалдарының қасиеттері 

ПЭ ішкі және сыртқы қабаттар 

Серпімділік модулі Пуассон коэффициенті 

1100 MПa 0.4 

Армирленген қабаттар 

Серпімділік 

модулі 

(E11) 

Серпімділік 

модулі (E22 = 

E33) 

Пуассон 

коэффициенті 

(12) 

Пуассон 

коэффициенті 

(13) 

Пуассон 

коэффициенті (23) 

28000 MПa 3200 MПa 0.3 0.3 0.3 
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29.2-сурет. Ішкі қысыммен шыны талшықты армирленген иілгіш құбырлар үшін 

армирленген қабаттардың сақиналық кернеулерінің таралуы. 

 

(a) Радиалды бағыт (b) Осьтік бағыт 

 

29.3-сурет. Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың радиалды және осьтік 

бағытта ығысудың таралуы.  

Шыны талшық қабаттарындағы максималды 750 МПа кернеу орау бағытында 

бұзылу өлшемшарттары ретінде қолданылады. ABAQUS кернеуінің талдау нәтижелері 

цилиндрлік координаттар жүйесінде болады және олар координаталық түрлендіруді 

орындау арқылы бағалау үшін орау бағытына айналады. 

 

29.4  Нәтижелер мен талдаулар 

 

29.4-суретте S11 кернеуінің ішкі қысым жүктемесінде шыны талшықпен армирленген 

иілгіш құбырдың көлденең қимасында таралуы көрсетілген. Максималды және 

минималды кернеулер сыртқы полиэтилен қабаты үшін жоғарғы және төменгі, ал ішкі 

полиэтилен қабаты үшін құбырдың сол және оң жағында орналасқан. х бағытында ығысу 

максималды, ал у бағытында ығысу құбырдың сол және оң жақ көлденең нүктелерінде 

минималды болатындығын көруге болады. 29.5-суретте шыны талшықпен армирленген 

иілгіш құбырдың көлденең қимасындағы сақиналық кернеулердің таралуы көрсетілген.  
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29.4-сурет S11 кернеуінің құбырдың көлденең қимасы бойынша таралуы. 

 
 

29.5-сурет. S22 құбырының көлденең қимасындағы кернеулердің таралуы. 

 

29.6-суретте ішкі қысым жүктемесіне байланысты 26 қабатты шыны талшықты 

түтіктің ішкі шыны талшығындағы максималды осьтік кернеудің өзгеруі көрсетілген.  

Шыны талшықтың осьтік кернеуі 750 МПа-ға жеткенде, ішкі қысым 60,4 МПа құрайды, 

бұл шыны талшықпен армирленген 26 қабатты иілгіш құбырдың үзіліс қысымы 60,4 МПа 

құрайтынын білдіреді. СЭӘ мен аналитикалық шешім арасындағы салыстырмалы 

айырмашылық 3,1% құрайды. 

29.7-суретте шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың шыны 

талшықтарының әртүрлі қабаттары үшін осьтік кернеу мен ішкі қысымның байланысы 

көрсетілген. Қабат нөмірі ішкі қабаттан сыртқы қабатқа дейін көрсетілген. Мысалы, ішкі 

армирленген қабат -1-қабат, ал сыртқы армирленген қабат - 26-қабат.  Армирленген 

қабаттардың осьтік кернеулері ішкі қысымның жоғарылауымен сызықты түрде артады. Әр 

түрлі қабаттардың осьтік кернеуі ішкі қабаттан сыртқы қабатқа радиалды бағытта кемиді.  
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29.6-сурет. Соңғы-элемент әдісі мен аналитикалық шешім арасындағы айырмашылық 

 
 

29.7-сурет. Шыны талшықтың әртүрлі қабаттары үшін осьтік кернеудің аналитикалық 

шешімдері. 

29.8-суретте шыны талшықты армирленген иілгіш құбырлардың әртүрлі қабаттарына 

арналған сақиналық кернеу мен ішкі қысым арасындағы байланыс көрсетілген. Ішкі 

қысым жоғарылаған сайын армирленген қабаттардың сақиналық кернеуі артады. Әр түрлі 

қабаттардың сақиналық кернеуі ішкі қабаттан сыртқы қабатқа дейін кемиді. 

 

29.5 Орау бұрышы 

 

Шыны талшық қабатының орау бұрышы иілгіш шыны-талшықты армирленген 

құбырлардың көлденең қимасын жобалау барысындағы маңызды параметр болып 

табылады. 29.9-суретте шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырларды орау 

бұрышымен үзіліс қысымының өзгеруі көрсетілген. 5-тен 65 градусқа дейінгі орау 

бұрышы үшін шыны талшықтың орау бұрышы 40 градустан төмен болған кезде ішкі 

қысымға төтеп беру мүмкіндігі сызықты түрде артады. Алайда, орау бұрышы 40 градустан 

жоғары және 57 градустан төмен болған кезде үзіліс қысымы лезде артады. Егер орау 

бұрышы 57 градустан асса, онда үзіліс қысымы лезде төмендейді. 55-тен 60 градусқа 

дейінгі орау бұрышы бар шыны талшықты жобалау үшін қолдануға болатындығын көруге 

болады. 



 

468 
 

 
 

29.8-сурет. Шыны талшықты түрлі қабаттары үшін сақиналы кернеулердің соңғы-

элементтік талдау нәтижелері. 

 

 
 

29.9-сурет. Орау бұрышының ішкі қысымға әсері. 

 

29.6 Қорытынды 

 

Аналитикалық шешімдер мен соңғы элементтік талдаулардың нәтижелері бойынша келесі 

қорытындылар жасалды: 

a. Шыны талшықтың серпімділік модулі ішкі және сыртқы қабаттарда қолданылатын 

полиэтиленге қарағанда әлдеқайда жоғары. Шыны талшық максималды созылу 

кернеуіне жеткенде, шыны талшықпен армирленген иілгіш құбыр зақымдалған болып 

саналады. 

b. Аналитикалық шешімдер және соңғы элементтер шешімдері үйлесімді сәйкес келеді. 

Соңғы-элементтер әдісі мен аналитикалық шешім арасындағы салыстырмалы 

айырмашылық 3,13% құрайды. 

c. Армирленген қабаттардың осьтік және сақиналық кернеулері ішкі қысым күшейген 

сайын жоғарылайды. Осьтік және сақиналық кернеулер радиалды бағытта кемиді 

d. Көлденең қиманы жобалау үшін орау бұрышы 55-тен 60 градусқа дейінгі шыны талшық 

қабаты қолайлы. 
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30 
Ішкі қысымдағы шыны талшықпен 

(FGRFP) армирленген иілгіш құбырлар 
30.1  Кіріспе 

Су асты құбырлары мұнай-газ өнімдерін жинау мен тасымалдаудың теңіз жүйесінде 

маңызды рөл атқарады. Олар мұнай, газ және басқа да сұйық өнімдерді тасымалдау үшін, 

сонымен қатар мұнай мен газды сақтау мен тасымалдаудың бүкіл жүйесін теңіз мұнай 

және газ кен орындарымен байланыстыру мақсатында қолданылады. Су астындағы иілгіш 

құбырлар алғаш рет 1970 жылдары Америкада жаңа типтегі су асты құбыры ретінде 

пайдаланылды және соңғы жылдары мұхиттағы мұнай кен орындарын пайдалануда үлкен 

рөл атқарды. Бұл құбырлар жақсы тұтастық пен иілгіштікке ие, сонымен қатар жоғары 

бейімделу қасиеті бар.  Болат су асты иілгіш құбырлары біртұтас заттарды тасымалдау 

қабілетімен қоса, болат суасты құбырлардың қолынан келмейтін агрессивті 

сұйықтықтарды тасымалдауға өте қолайлы болып келеді. Олар мұнай мен газдың теңіз кен 

орындарын пайдалану кезінде немесе терең су көтергіштері мен су асты құбырлары және 

т. б. ретінде ұңғыма аузы мен платформа арасындағы байланыстырушы құбыр түрінде 

қолданылады. Су астындағы иілгіш композиттік құбырларды байланбаған иілгіш 

композиттік құбырлар (болат таспамен армирленген) немесе байланған (металл емес 

материалмен армирленген) иілгіш композиттік құбырларға бөлуге болады, олар 

термопластикалық құбырмен армирленеді. Шыны талшық жоғары созылу кедергісі сияқты 

сипаттамаларға ие және жоғары беріктігі бар жеңіл құрылымдық материал болып 

табылады. Осыған қарамастан, полиэтиленнің коррозияға төзімділігі жоғары болады. 

Сондықтан, шыны талшықпен армирленген иілгіш құбыр мұнай және табиғи газ 

тасымалдау саласында оны пайдалануға мүмкіндік беретін, шыны беріктігі жоғары 

сипаттамалары мен коррозияға төзімділігі, ПЭ иілгішлігі қасиеттеріне ие. Кәдімгі 

байланбаған (болат таспамен армирленген) иілгіш композиттік құбырлармен 

салыстырғанда, олар коррозияға төзімді болады және өндіріс шығындары төмен болуы 

мүмкін.  Сонымен қатар, оларда газ тез жиналмайды және өндіріс процесі оңайырақ 

болады. Олар арзан және инженерлік құндылығы жоғары болып табылады. Шыны 

талшықпен армирленген иілгіш құбырларда шыны талшықтың қабаттары азырақ болады, 

алайда олар бірдей қаттылық пен беріктікке ие. 

        Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың механикалық қасиеттері 

және олардың иілу кезіндегі әрекеті құбырларды жобалаудағы маңызды қасиет болып 

табылады және өзіне үлкен назар аудартады. Бай, Ван және басқалар [1] сыртқы 

қысыммен армирленген термопластикалық құбырлардың (RTP) бойлық иілу әрекетін 

зерттеп, екі өлшемді сақиналар теориясын ұсынды. Теориялық нәтижелер соңғы 

элементтердің нәтижелерімен жақсы үйлескен. Гонг [2] сыртқы қысыммен терең теңіз көп 

қабатты құбырларына арналған композиттік құрылымдардың сандық моделін жасады 

және әртүрлі параметрлердің композиттік құбырларға әсерін талдады. Крюер армирленген 

және ішкі қабаттардан сыртқы қабатқа дейін жеңілдетілген RTP-ң ықшамдалған талдау 

әдісін ұсынды [3]. 

 Бұл тарауда ABAQUS коммерциялық бағдарламалық жасақтамасы бар 6 дюймдік 

FGRFP үшін соңғы элемент моделі жасалады және бастапқы сопақтық, қабырғаның 
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бастапқы эксцентриситеттілігі, диаметрдің сыртқы және ішкі қабаттардың қалыңдығына 

қатынасы, материалдың қасиеттері және т.б. сияқты параметрлер талданады. Талдау 

нәтижесінің негізінде шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырларды жобалау мен 

инженерлі қолдануға ұсыныс беріледі. Соңғы элемент моделі "Сыртқы қысымда шыны 

талшықпен армирленген иілгіш құбырларды талдау" зерттеуінен алынды.   

30.2  Соңғы элементтер талдауы  

30.2.1  Кіріспе 

30.1-суретте құбыр сыртқы қысымда болған кездегі құбырдың көлденең қимасының сопақ 

деформациясы және сыртқы қысымның жоғарылауымен сопақ деформацияның 

жоғарылауы көрсетілген. Сыртқы қысым құбырдың жүк көтергіштігі үшін шекті деңгейге 

жеткеннен кейін көлденең қиманың деформациясы тез артады, бұл кезде жүк көтергіштігі 

күрт төмендейді, яғни құбыр тұрақсыз болады. Бұл жағдайдағы құбырға қолданылатын 

жүктеме құбырдың ұзындығы бойынша тұрақты болады, құбырдың ығысуы, кернеуі және 

деформациясы құбырдың осьтік бағытында бірдей болады.  Осылайша, сыртқы қысым 

әсерінен иілу кезінде иілгіш құбырдың әрекетін талдау үшін белгілі бір ақауы бар 2D 

сақина қолданылады.   

 

30.1-сурет. Сыртқы қысым әсеріндегі құбырдың көлденең қимасының деформациясы. 

Сыртқы қысымда шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырларды талдау үшін келесі 

болжамдар жасалады: 

• Шыны талшық пен полиэтилен бұл – тұтас, біртекті, анизотропты материалдар. 

Полиэтиленнің тұтқырлығы мұнда ескерілмейді. 

• Бөлік шекарасында әр қабат үздіксіз болады және талдау кезінде мінсіз болып қалады;  

• Шыны талшық матрицамен тығыз байланысты және деформация кезінде салыстырмалы 

сырғанау болмайды. Қабаттар салыстырмалы түрде сырғып кетпестен тығыз бекітіледі; 

қабаттар арасындағы байланыс нүктелері тұтас және пішіндерін өзгертпейді. 

30.2.2 Геометриялық параметрлер мен материалдың қасиеттері 

30.1-кестеде шыны талшықпен (FGRFP) армирленген 6 дюймдік иілгіш құбырлардың 

өлшемдері көрсетілген және әр деңгейдің параметрлері FGRFP-тің соңғы-элемент моделін 

жасау үшін қолданылады. Сыртқы және ішкі қабаттар полиэтиленнен, ал армирленген 

қабаттар шыны талшықтан жасалған. Шыны талшықты орам бұрышы-55 градус. Әр қабат 

материалының қасиеттері 30.2-кестеде келтірілген. 
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30.1-кесте. Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың өлшемдері 

Сипат

тама 

Сыртқы 

диаметр 

Ішкі 

диаметр 

Ішкі 

қабат 

қабыр 

ғасы 

ның 

қалың 

дығы 

Сыртқы 

қабат 

қабырға

сының 

қалың 

дығы 

Армирлен

ген 

қабаттың 

қабырға 

сының 

қалыңды 

ғы 

Қабат 

тар 

саны 

Қабат 

қалың 

дығы 

Орау 

бұры

шы 

Өлше

м 

бірлігі  

мм мм мм мм мм  мм градус 

FGRF

P 

205.6 150 11 9 7.8 26 0.3 55 

30.2-кесте. Әрбір қабаттағы материалдың қасиеттері. 

Ішкі қабат  

Серпімділік модулі Пуассон коэффициенті 

1100 MПa 0.4 

Армирленген қабаттар 

Серпімділік 

модулі  

(E11*) 

Серпімділік 

модулі  

(E22 = E33) 

Пуассон 

коэффициенті 

(12) 

Пуассон 

коэффициенті 

(13) 

Пуассон 

коэффициенті (23) 

32,8 ГПа 2,5 ГПa 0.30 0.30 0.58 

Сыртқы қабат 

Серпімділік модулі Пуассон коэффициенті 

1100 MПa 0.4 

     *Ескерту: 11 – талшықтың бағыты, 22 – көлденең талшықтың бағыты. 

30.2.3  Соңғы-элементті модельдеу  

200 мм ұзындықтағы соңғы элементтер моделі шыны талшықпен армирленген иілгіш 

құбырлар үшін ABAQUS/Standard соңғы элементтердің сызықты емес бағдарламалық 

жасақтамасын қолдана отырып жасалды. Шекаралық шарттар 30.2-суретте келесідей 

көрсетілген: құбырдың бір жағындағы көлденең қиманың шектеулері тірек нүктесіне 

қосылған, көлденең қиманың екінші жағы симметриялы шектеу болып табылады. 1 және 2 

нүктелердің бүйірлік жылжуы (жоғары және төмен) шектеулі, ал 3 және 4 нүктелерде (сол 

және оң) тік ығысулар шектеулі. 

  Иілу кезіндегі құбырдың соңғы-элементті моделі екі кезеңнен тұрады: бірінші 

кезеңде бастапқы жетілмегендік идеалды құбырға қосылады; екінші кезеңде құбырға 

сыртқы қысым қолданылады. Жүктеменің деформацияға тәуелділігінің төмендеу 

тармағына жету үшін екінші қадамда доғаның ұзындығын реттеуде статистикалық талдау 

қадамы таңдалады. Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың әр қабаты 

арасындағы үйкеліс күші ескерілмейді, өйткені әр қабат байланған және қабаттар 

арасындағы салыстырмалы қозғалыс пайда болмайды. 30.3-суретте сыртқы қысымның 

әсерінен шыны талшықпен армирленген иілгіш құбырлардың бірінші ретті модальды 

деформациясы көрсетілген. 
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30.2- сурет Екі шеткі қиманың шекаралық шарттары.   

 

 

30.3-сурет. Бірінші қатардың модальді деформациясы 

30.3  Нәтижелер және талқылаулар 

30.3.1  Кіріспе 

30.4-суретте сыртқы қысымның әсерінен шыны талшықпен (FGRFP) армирленген иілгіш 

құбырлар үшін қысымның сопақшаға тәуелділігі көрсетілген. Сопақтық FGRFP 

тұрақсыздығы пайда болғанға дейін гидростатикалық сыртқы қысымның жоғарылауымен 

сызықты түрде артады. Құбыр тұрақсыз болғаннан кейін, құбырдың сопақтығы тез 

артады, ал жүк көтергіштігі төмендейді. Бұл жағдайда FGRFP сыртқы жүктемесі 6 МПа-

дан жоғары болады, себебі ол пластикалық күйге өтеді. Қисық сызықтағы Х нүктесі 

FGRFP үшін тұрақтылықты жоғалтудың критикалық нүктесі болып табылады, бұл 

жағдайда ол 6.54 Мпа иілу жүктемесіне сәйкес келеді. Сопақтық 0,07% жеткенде, құбыр 

пластикалық түрде бұзыла бастайды және осы уақытта сопақша бірден артады.  

  Келесі бөлімдерде бастапқы жетілмегендік, геометрия және материалдың 

қасиеттері сияқты параметрлердің иілу кезіндегі құбырдың мінез-құлқына әсері 

талқыланады.  
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30.3.2  Бастапқы жетілмегендік 

Бастапқы жетілмегендікке сыртқы қабаттың қалыңдығының бастапқы сопақтығы мен 

эксцентриситеттілігі кіреді.  

 

30.3.2.1 Бастапқы сопақтығы 

 

Құбырдың бастапқы сопақтығы әдетте ∆0 ретінде анықталады: 

 
мұндағы Dmax-құбырдың максималды диаметрі және Dmin- 30.5-суретте көрсетілгендей 

минималды диаметр. 

  30.6-суретте бастапқы 0.25%, 0.52%, 0.70%, 1.0% және 1.25% сопақшалар үшін 

қысым-сопақтық қисығы көрсетілген  FGRFP иілу жүктемесі 6,79 МПа-дан 6,03 МПа-ға 

дейін төмендейді, ал бастапқы сопақтық 0,25%-дан 1,25%-ға дейін артады, иілу жүктемесі 

бастапқы сопақшаға сезімтал емес. 

 
30.4-сурет. Сопақтық-қысым қисығы 

 

 
30.5-сурет. Бастапқы сопақтық  
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30.6-сурет. Әр түрлі бастапқы сопақтықтар үшін сопақтық-қысым қисығы. 

 

30.3.2.2 Қабырғаның бастапқы эксцентриситеті 

 

Сыртқы полиэтилен қабаты қабырғасының бастапқы эксцентриситеті құбырдың бастапқы 

ақауларының бірі болып табылады. Сыртқы пластикалық қабаттың қабырғасының 

бастапқы эксцентриситеті келесідей анықталады: 

 
мұндағы tmax-максималды қалыңдығы, tmin-ПЭ қабатының минималды қалыңдығы. 30.7-

суретте осы параметрлердің анықтамалары көрсетілген.  

       30.8-30.10-суреттерінде FGRFP деформациясы қабырғалардың әртүрлі бастапқы 

эксцентриситетімен сыртқы деформация жүктемесінің әсерінен көрсетілген.  

       Егер құбыр қалыңдығы әр түрлі эксцентриситетімен үздіксіз біртекті болса, онда 

сыртқы қысымдағы FGRFP деформациясы бастапқы сопақтыққа  әсер етеді. Қалыңдығы 

бойынша эксцентриситет болған кезде құбыр ең әлсіз нүктеден тұрақсыз болады. 

         30.11-суретте қабырғаның эксцентриситеті үшін 0.0%, 10.0% және 20.0% қысым-

сопақтық қисығы көрсетілген. Қабырғаның эксцентриситеті 0,0% - дан 20,0% - ға дейін 

жоғарылаған кезде, сыртқы қысымды FGRFP иілу жүктемесі 6,54 МПа-дан 5,28 МПа-ға 

дейін төмендейді. Қалыңдық эксцентриситет 10,0% - дан асқан кезде, құбырдың сыртқы 

гидростатикалық қысымға төтеп беру қабілеті баяу төмендей бастайды. Орнату және 

өндіру кезеңдерінде FGRFP қалыңдығы бойынша эксцентриситеттен аулақ болу керек.   

 
 

30.7-сурет. Қабырғаның бастапқы эксцентриситеті. 
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30.8-сурет. Қабырғаның эксцентриситеті 0,0% болған кездегі FGRFP деформациясы. 

 
 

30.9-сурет. Қабырғаның эксцентриситеті 10,0% болған кездегі FGRFP деформациясы. 

 

 
 

30.10-сурет. Қабырғаның эксцентриситеті 20,0% болған кездегі FGRFP деформациясы. 
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30.11-сурет. Қабырғаның эксцентриситеті әр түрлі болған кездегі FGRFP қысым-сопақтық 

қисығы. 

 

30.3.3  Геометриялық конфигурациялар. 

Геометриялық конфигурациялар негізінен сыртқы және ішкі қабаттар үшін диаметрдің 

полиэтиленнің қалыңдығына қатынасын қамтиды. 

 

30.3.3.1 Сыртқы полиэтилен қабатының салыстырмалы қалыңдығы D1/t1 диаметрі  

 

30.12-суретте сыртқы диаметрдің құбырдың бойлық иілу жүктемесіне сыртқы полиэтилен 

қабатының салыстырмалы қалыңдығына (D1/t1) әсері көрсетілген. FGRFP сыртқы диаметрі 

200 мм, 205,6 мм және 210 мм, ал сәйкес келетін сыртқы полиэтилен қабатының D1/t1 

қатынасы сәйкесінше 32,3, 22,8 және 18,8 құрайды. 

        Суретте көрсетілгендей, сыртқы полиэтилен қабатының салыстырмалы 

қалыңдығының диаметрі 32,3-тен 18,8-ге дейін төмендеген кезде, иілу жүктемесі 37,0% - 

ға, 5,59 МПа-дан 7,66 МПа-ға дейін артады. Бұл нәтиже FGRFP үшін сыртқы пластикалық 

қабаттың салыстырмалы қалыңдығының диаметрі құбырдың сыртқы гидростатикалық 

қысымға төтеп беру қабілетіне үлкен әсер ететіндігін көрсетеді. Сыртқы полиэтилен 

қабатының салыстырмалы қалыңдығының диаметрі азайған сайын, шыны талшықты 

құбырдың тұрақсыздық қысымы артады. FGRFP жобалау кезінде сыртқы пластикалық 

қабаттың салыстырмалы қалыңдығының диаметрін азайту ұсынылады. 

 
30.12-сурет. D/t  ішкі қабаттардағы FGRFP қысым-сопақтық қисығы 
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30.13-сурет. Әр түрлі армирленген қабаттар саны үшін қысым-сопақтық қисығы.   

 

30.3.3.2  Армирленген қабаттар саны 

 

Бұл тарауда гидростатикалық сыртқы қысымның әсерінен болатын 8 және 26 армирленген 

қабаттары бар FGRFP деформациясының нәтижелері келтірілген. 8 армирленген қабаты 

бар FGRFP иілу жүктемесі 3,68 МПа құрайды, ал 26 қабат үшін иілу жүктемесі 6,54 МПа 

құрайды. Армирленген қабаттар санының артуымен бойлық иілуге қарсы тұру қабілеті 

77,7% - ға артады, ал тиісті сопақ 4,6% - дан 3,5% - ға дейін төмендейді (30.13-суретте 

көрсетілгендей). Армирленген қабаттардың саны неғұрлым көп болса, иілуге қарсы тұру 

қабілеті соғұрлым жоғары болады және айырмашылық айқын болады. Жоба талаптарын 

қанағаттандыру үшін армирленген қабаттардың санын өзгертуге болады.   

 
30.14-сурет. Ішкі полиэтилен қабаттың әр түрлі D2/t2 қатынастары үшін қысым-сопақтық 

қисығы.  

 

30.3-кесте.  Ішкі және сыртқы қабаттарға қолданылатын материалдардың физикалық 

қасиеттері.  

 ПП ПА ПЭ 

Серпімділік модулі 1570 MПa 1575 MПa 1100 MПa 

Пуассон 

коэффициенті 

0.4 0.4 0.4 

 



 

479 
 

30.3.3.3  D2/t2 Ішкі қабаттың салыстырмалы қалыңдығының диаметрі. 

 

Бұл бөлімде ішкі полиэтилен қабаты үшін ішкі диаметрлер 147 мм, 150 мм, 157 мм және 

салыстырмалы қалыңдығының ішкі диаметрі (D2/t2) 11,8, 13,6 және 20,9 таңдалған. 30.14-

суретте ішкі қабаттардың салыстырмалы қалыңдығының әртүрлі диаметрлері үшін 

сыртқы қысым мен сопақтық арасындағы қатынас қисығы көрсетілген, бұл ішкі 

полиэтилен қабатының салыстырмалы қалыңдығының диаметрі 11,8-ден 20,9-ға дейін 

ұлғайған кездегі шыны талшықты құбырдың иілу жүктемесі 39,0%-ға, 7,0МПа-дан 

4,3МПа-ға дейін төмендейтінін көрсетеді. Сонымен қатар, тиісті сопақтық 5,0%-дан 2,9%-

ға дейін төмендейді. Нәтижелер ішкі пластикалық қабаттың салыстырмалы 

қалыңдығының диаметрі шыны талшықты құбырдың иілуге қарсы тұру қабілетіне үлкен 

әсер ететіндігін көрсетеді.  Ішкі полиэтилен қабатының D2/t2 жоғарылаған сайын, шыны 

талшықты құбырдың иілу жүктемесі азаяды. FGRFP иілуге қарсы тұру қабілеті ішкі 

пластикалық қабаттың D2/t2 азайған кезде артады. 

 

30.3.4  Материал 

 

Бұл бөлімде ПЭ, ПП және ПА материалдың FGRFP иілу жүктемесіне әсерін зерттеу үшін 

ішкі және сыртқы қабаттардың материалдары ретінде қолданылады. 30.3-кестеде ішкі 

және сыртқы қабаттар үшін қолданылатын материалдардың физикалық қасиеттері 

көрсетілген.  30.15-суретте көрсетілгендей, ішкі және сыртқы қабаттары ПЭ, ПП және ПА 

-дан тұратын FGRFP иілу жүктемесі сәйкесінше 6,54 МПа, 8,04 МПа және 8,53 МПа 

құрайды. Үш құбырға арналған ішкі және сыртқы қабат материалдарының серпімділік 

модульдері - ПА>ПП>ПЭ. Материалдың серпімділік модулінің жоғарылауымен 

материалдың қаттылығы және құбырдың иілуге қарсы тұру қабілеті артады.  Нақтылап 

айтсақ, таза ПЭ құбырлардың июші жүктемесі – 4.64 МПа. Сыртқы қысымның 

жүктемесіне қарсы тұру қабілеті шыны талшықпен армирленген қабатсыз төмендейді.  

 
30.15-сурет. Әр түрлі материалдар үшін FGRFP қысым-сопақтық қисығы.    

 

30.5  Қорытынды 

 

Шыны талшықпен армирленген иілгіш құбыр үшін: 

 

1. Сыртқы полиэтилен қабатының бастапқы сопақтығы FGRFP-ң иілу жүктемесіне әсері 

аз болады, ал сыртқы полиэтилен қабатының қабырғасының бастапқы 

эксцентриситетінің иілу жүктемесіне әсері үлкен болады. Сондықтан, жобалау және 

өндіру кезінде FGRFP-де қабырғаның бастапқы эксцентриситетінен аулақ болу керек.  
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2. Армирленген қабаттардың саны және сыртқы қабат пен ішкі қабаттың салыстырмалы 

қалыңдығының диаметрі FGRFP-ң иілу жүктемесіне әсері үлкен болады.  

Салыстырмалы қалыңдықтың диаметрі азайған кезде FGRFP иілу жүктемесі артады. 

FGRFP жобалау кезінде сыртқы пластикалық қабаттың салыстырмалы қалыңдығының 

диаметрі азайтылуы керек. Армирленген қабаттар санының көбеюі құбырдың иілу 

жүктемесіне төтеп беру қабілетінің артуына әкеледі және бұл өзгеріс айқын болады. 

Ішкі полиэтилен қабатының салыстырмалы қалыңдығының диаметрінің ұлғаюымен 

FGRFP иілу жүктемесі азаяды. FGRFP иілуге қарсы тұру қабілетін арттыру үшін 

армирленген қабаттардың санын көбейту қажет және ішкі пластикалық қабаттың 

салыстырмалы қалыңдығының диаметрін азайту ұсынылады.  

3. FGRFP иілуге қарсы тұру қабілеті таза полиэтилен құбырларына қарағанда жоғары 

болады. Ішкі және сыртқы қабаттарға сыртқы қысымға төзімділікті арттыру үшін 

жоғары серпімді модулі бар композиттік материалдарды пайдалану қажет. 
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31 

Ішкі қысымдағы болат сымнан жасалған 

байланған иілгіш құбыр 
31.1  Кіріспе 

Болат сымнан жасалған полимерлі - армирленген құбыр (PSP деп те аталады), болат 

сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлардың ең көп таралған түрлерінің бірі болып 

табылады. Қазіргі уақытта ол жоғары экономикалық тиімділігінің, коррозияға 

төзімділігінің және орнатудың қарапайымдылығының арқасында мұнай мен газ 

саласында, энергетикада, химия өнеркәсібінде және коммуналдық жабдықта жиі 

қолданылады. 31.1 суретте көрсетілгендей, PSP полиэтиленнің екі қабатынан тұрады: 

тығыздығы жоғары полиэтилен (ПЭ) және сыртқы полиэтилен жабыны. Болат сым 

торының жоғары берікті каркас қаптама мен сыртқы полиэтилен жабынының арасында 

қысылып, полиэтилен матрицасы мен болат сым каркасының бір-бірімен біріктірілуі үшін 

жоғары берікті желім көмегімен салынған. Болат сымнан жасалған байланған иілгіш 

құбырлардың полиэтилен матрицасы сыртқы күштің бір бөлігін ғана емес, сонымен қатар 

коррозияға  жоғары төзімділікке ие, сондай - ақ құбырдағы болат сымның каркасы қысым 

жүктемесінің көп бөлігіне төтеп береді. 

Сыртқы қысымдағы композиттік құбырлардың механикалық реакциясын көптеген 

зерттеушілер зерттеуде. Kсиа және басқалары [1] үшөлшемді анизотропиямен серпімділік 

теориясы негізінде ішкі қысыммен талшықты орау арқылы жасалған көп қабатты 

композиттік құбырлардың жүктемесіне талдау жасады. Парнас пен Катирци [2] сонымен 

қатар ішкі қысымға, осьтік күшке және жаппай күшке ұшыраған жоғары қысымды 

құбарлардың жүктемесіне талдау жасады. Крюер және басқалар. [3] гидростатикалық 

қысым кезінде күшейтілген термопластикалық құбырдың (RTP) тегіс деформация 

сипаттамасына негізделген "жалпыланған жалпақ деформацияланған жағдай" көп қабатты 

моделін жасады. 
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31.1-сурет Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлардың композиттік 

құрылымы. 

Жан және басқалар [4] көп қабатты құбырлардың әр қабаты үшін қалыпты күш 

теңдеуін шығарды және әр қабаттағы кернеу мен деформацияны талдады. Кобаяши және 

басқалары [5] жартылай пластикалық қалың қабырғалы цилиндрлер теориясын қолдана 

отырып, көміртекті талшықты орауды армирленген әдіс арқылы армирленген композиттік 

құбырларға серпімді пластикалық талдау жасауды ұсынды. Жонг және басқалары [6] 

үшөлшемді анизотропты серпімділікке негізделген аналитикалық процедураны және PSP 

қысқа мерзімді үзілу қысымын болжайтын максималды кернеудің бұзылу критерийлерін 

ұсынды. Ксю және басқалары [7] композиттік құбырлардың бұзылу әрекеті мен бұзылу 

қысымының эволюциясын зерттеу үшін композиттік құбырлардың цилиндрлік бөлігінің 

үшөлшемді параметрлік соңғы моделін жасап шығарды. Негізгі бағдарламада максималды 

кернеу, Хоффман, Ца-Хилл және Цай-Ву сияқты әртүрлі бұзылу критерийлері қамтылған. 

Найт [8]  UMAT бағдарламасы негізінде (ABAQUS бағдарламалық жасақтамасы) 

қабаттарды дисконттау әдісіне негізделген материалдың деградация моделін жасады және 

оны екіөлшемді пластинаның прогрессивті бұзылуын талдау үшін қолданды. Лиу және 

басқалары [9] композиттік құрылымның соңғы элементтерін талдау әдісі арқылы 

зақымдану және бұзылу эволюциясы саласындағы соңғы оқиғаларға шолу жасады. 

Алайда, ішкі қысымға ұшыраған болат сымнан жасалған байланған иілгіш 

құбырлардың механикалық қасиеттері туралы зерттеулер өте аз. Құбырдың қабырғасы 

қалың болған кезде радиалды және тангенциалды бағыттардағы кернеулер қалыңдығы 

бойынша біркелкі бөлінбейді, ал жұқа қабық теориясы мұнда қолданылмайды. Бұл 

тарауда ішкі және сыртқы полиэтилен қабатына арналған математикалық модель 

жалпыланған жалпақ деформацияланған күйге сәйкес шығарылу үшін төрт қабатты 

аналитикалық шешім жасалынып жатыр, ал екі армирленген қабатқа арналған модель үш 

өлшемді (3D) анизотропты серпімділікпен жасалған.  Аналитикалық шешім әр қабаттың 

деформациясына, орау бұрышына және үзілу моделіне бағытталған. Сонымен қатар 

механикалық қасиеттері мен түпкілікті бұзылу қысымын зерттеу үшін соңғы 

элементтердің үш өлшемді моделі жасалып жатыр. Әдістердің дәлдігін тексеру үшін, 

біріншіден, СЭ талдау нәтижесінен алынған деформациялар аналитикалық шешімде 

алынған деформациялармен салыстырылады. Содан кейін күштердің тепе-теңдік әдісіне 

сүйене отырып, үзілу қысымына арналған ықшамдалған инженерлік формулалар алынады. 

Ал соңында, жоғарыда аталған үш әдістерді пайдалана отырып, есептелген үзілу қысымы 

эксперименталды деректермен салыстырылады. 

31.2  Аналитикалық шешім 

31.2.1  Жалпы бөлім 

Қалың қабырғалы құбыр болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлардың 

математикалық моделі үшін қолданылады. Құбырдың барлық бағыттардағы 

деформациясы жүктемелердің әсерінен біркелкі болып саналады. Әр қабат үшін кернеулер 

мен деформациялардың арақатынасы үшін серпімді механика теориясы қолданылады, ал 

композиттік бір қабатты пластинаның серпімді параметрлері Халпин-Цай теңдеуінің 

көмегімен есептеледі. Математикалық модельдердің белгісіз коэффициенттері виртуалды 

жұмыс теңдеуімен және бөлім шекараларының шарттарымен анықталады.  

Модельдерді ықшамдау үшін материалдың деформациясы мен қасиеттері туралы  

болжамдар төменде көрсетілген: 

 Көлденең қима әрқашан құбырдың осіне перпендикуляр болады. 

 Бөлімнің шегіндегі барлық қабаттардың деформациясы үздіксіз, ал бөлімнің шектері 

жүктеме кезінде идеалды болып қалады. 
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 Ішкі полиэтиленді жабындылар мен сыртқы жабындылары біртекті, тұтас және 

изотропты болады. 

  



 

484 
 

 Армирленген қабаттар біртекті, қатты және көлденең изотропты болады. 

 ТЖПЭ және болат сым сызықтық-серпімді материалдар ретінде модельденеді және 

бастапқы кернеусіз шамалы деформацияларға ие болады. 

 Болат сымдар жүктеме астында сырғып кетпейді. 

 Осьтік бағыттағы деформация біркелкі болады, өйткені ішкі қысым симметриялы. 

 Кернеулер мен деформациялар (осьтік бағыттан басқа) біртекті емес және радиалды 

координаттарға тәуелді. 

 

31.2.2  Деформация және кернеуді талдау 

31.2-суретте талдау үшін қолданылған цилиндрлік координаттар жүйесі көрсетілген.  

Координатты r, θ, z осьтері радиальді, сақиналық және сәйкес осьтік бағытты білдіреді. 

Суретте жергілікті материалдың (L, T, r) армирленген қабаттарының координат жүйесі 

көрсетілген, мұндағы L – орам бағыты, T – арамидті жіптің тығыздықтағы 

перпендикулярлы бағыты және r  - координаттың цилиндрлік жүйесіндегі қалыпты 

бағыты. Жергілікті материалдардың координаттар жүйесі мен цилиндрлік координаттар 

жүйесі арасындағы байланыс 31.3-суретте көрсетілген. 

Математикалық шешімдер үш өлшемді анизотропты серпімділікті және кернеудің 

максималды бұзылу критерийін қолдану арқылы RTP  үзілуінің қысқа мерзімді қысымын 

болжау үшін Ксиа және басқалар жасаған модельге негізделген. Әр қабаттың кернеу 

функциялары және деформациясы  серпімді механика теориясының көмегімен алынды. 

Ішкі және сыртқы полиэтиленді қабаттардың деформациясын келесідей жолмен 

алуға болады: 

 

 

31.2-сурет. Координаттардың цилиндрлік жүйесі. 
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(L, T, r) : Жергілікті материалдың координаттар жүйесі 

(z,𝜃,r) :    Цилиндрлік координаттар жүйесі 

31.3-сурет. Екі коорината жүйелерінің байланысы. 

 
Армирленген қабаттың кернеуі келесі түрде өрнектеледі:   

 

мұндағы 

 

31.4 – сурет.  Ықшамдалған композиттік қабат. 
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31.5-сурет. Композиттік қабаттың базалық бірлігі. 

 

С𝑚𝑛
𝑘  – координат жүйесіндегі k қабатының қаттылық матрицасын сипаттайтын параметр. 

31.2.3  Армирленген қабаттарды ықшамдау 

Армирленген қабат ішкі қысымдағы иілгіш құбырлардың нақты кернеулері мен 

деформацияларын дәл көрсететін үш өлшемді анизотропты серпімді материал ретінде 

қарастырылады. Ei, µij, Gij (i, j = L, T, r) материалының серпімділік модулінің матрицалық 

элементтері үш өлшемді балама қабаттың меншікті материалын анықтау үшін 

қолданылады және олардың мәндері Халпин-Цай формуласы бойынша есептеледі. L 

бағыттағы матрицалық элементті жергілікті координатада бір бағытты бағытталған болат 

сымнан жасалған композиттер үшін дәл азайтылады. Болат сымның қатайту әсерін есептеу 

үшін тәжірибе коэффициенті енгізіледі, осы кезде болат сымның T және r бағыттарында 

таралуы бірдей болады, ал Est Epe -ге қарағанда 20 есе көп. Жергілікті координаттар 

жүйесіндегі композиттікң ықшамдалған қабаты 31.4 суретте көрсетілген. Армирленген 

қабаттың репрезентативті бірлігі таңдалып алынады және тікбұрышты матрицаның 

шеңберінде дөңгелек болат сымды қамтиды. Ұзындық – болат сымдар арасындағы түзу 

сызықты қашықтық, ал ені – болат сымдардың диаметріне тең. 31.5-суретте 

көрсетілгендей, аудандардың теңдігіне сәйкес тіктөртбұрыш квадратқа ауысады. 

Деформацияның үйлесімділігіне сәйкес Юнг модулі L, EL бағытында келесідей 

анықталады: 

 

мұндағы, Ape жергілікті координат жүйесіндегі PE матрица қимасының ауданы. 

Сол сияқты Пуассон коэффициенті мен ығысу модулі де тура осылай өрнектеледі:

 

Басқа материалдар үшін серпімділік модулінің элементі келесідей өрнектеледі:  
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мұндағы, M материалдың (T және r бағыттарындағы E, G, µ) серпімділік модулінің 

элементтерін білдіреді, Mm және Mst   M-ға реактивті болат сымдардың және ТЖПЭ 

серпімділік модулінің элементтері. ξ - геометриялық жағдайларға және жүктеме 

жағдайларына байланысты болат сымды армирлеудің сандық параметрі. n  үшін – болат 

сымнан жасалған қабатты байланған иілгіш құбырларға 2n + 2 белгісіз коэффициенті 

қолданылады, нақтырақ айтсақ A(1), A(2), …, A(n), B(1), B(2), …, B(n), C, D. Бұл 2n + 2 белгісіз 

коэффициенттері виртуалды жұмыс принципінен және шектік шарттардан алынған. Болат 

сым шекті кернеуге жеткенде, иілгіш құбыр "үзілген" деп саналады, өйткені 

полиэтиленнің деформация қабілеті болат сымға қарағанда армирленген қабаттарда 

әлдеқайда жоғары. 

31.3  Соңғы-элементті талдау 

31.3.1  Жалпы бөлім 

Сондай-ақ, ABAQUS/Standard бағдарламалық жасақтамасының соңғы элементтерін 

талдаудың сызықтық емес әдісін қолдана отырып, болат сымнан жасалған байланған 

иілгіш құбырлардың механикалық қасиеттері мен бұзылу қысымының әсерін зерттеу үшін 

соңғы элементтердің үш өлшемді моделі жасалды. Модель сыртқы қабықшадан, екі 

армирленген қабаттан және сыртқы қабықтан тұратын төрт қабатқа бөлінген құбырдан 

жасалған. 31.1-кестеде иілгіш құбырдың әртүрлі қабаттары үшін қолданылатын 

материалдардың физика-механикалық қасиеттері көрсетілген. 

31.3.2  ABAQUS-ты моделдеу 

31.6-суретте болат сымнан жасалған байлланған иілгіш құбырдың торлы моделі және 

армирленген қабаттағы болат сым көрсетілген. Ұзындығы болат сым бұрандасының 

қадамынан бес есе көп болатын 1600 мм ұзындықтағы құбыр кесіндісі шекаралық 

шектеулердің әсерін есептеу үшін таңдалып алынады. Сызықтық 8-түйіндік кірпіш және 

C3D8R азайтылған интегралдау элементі құбыр торын жасау үшін қолданылады. ТЖПЭ 

изотропты серпімді материал ретінде моделденеді. T3D2 нығайтқыш элементі болат 

сымды тарту үшін қолданылады. Болат сымның конфигурациясы CATIA жүйесінде 

орнатылады, содан кейін ABAQUS моделіне импортталады. Қорытындылай келе, сымды 

матрицаға салу үшін кіріктірілген команда енгізіледі. Кинематикалық байланыс бақылау 

нүктесіне қатысты құбырдың бір ұшындағы еркіндіктің барлық 6 дәрежесін шектеу үшін 

қолданылады, ал еркіндіктің барлық 6 дәрежесіне бекітілген шекаралық шарт екінші 

ұшына қойылады. Өсіп келе жатқан қысым ішкі бетке қолданылса, ал шоғырланған күш 

тірек нүктелеріне қолданылады. 

 

 



 

488 
 

31.1 – кесте. PSP үшін материалдардың физика-механикалық қасиеттері. 

 

Материал 

Тығыздық 

(g/ cm3) 

Юнг модулі 

(MПa) 

Пуассон  

коэффициенті µ 

Аққыштық шегі 

(MПa) 

ПЭВП 0.96 1002 0.45 >25 

Болат сым 7.8 210000 0.26 2100 

 

 

 

 

31.6-сурет. PSP және болат сымның соңғы элементтерінің торлы модельдері. 

Ішкі қысым жүктемесі қолданылған кезде деформациялар мен бұзылулар оське 

симметриялы және біртекті болады.  Бұзылу режимін зерттеу және бұзылу моделін болжау 

үшін репрезентативті нүкте таңдалады. Бұл нүкте модельдің орталық көлденең 

аймағындағы ішкі қабаттың болат сымынан таңдалады. ПТЖПЭ-ң бұзылуы 

қарастырылмайды, өйткені оның шекті деформациясы болат сыммен салыстырғанда тым 

үлкен.   

Болат сым сызықты серпімді материал болып саналады.  Болат сымның шекті 

кернеуі және деформациясы 2100,0 МПа және 1,0% құрайды. Полиэтиленнің деформация 

қабілеті өте жоғары және механикалық үзілу талдауы кезінде 30% - дан асады, бірақ ол 

серпімді және идеалды пластикалық материал ретінде модельденеді. Бастапқы бұзылу 

және прогрессивті бұзылу болат сым максималды деформацияға жеткен жағдайда СЭ 

моделі үшін орын алады.  Ең басында бойлық бағытта ішкі армирлеуші қабаттағы болат 

сым зақымдалады. Кейінірек алынған аналитикалық шешімдермен және тәжірибелік 

мәліметтермен салыстырғанда, болат сымнан жасалған иілгіш құбырдың бұзылу режимін 

болат сымның үзілу эволюциясы арқылы болжауға болады деген қорытынды жасалды.  

31.4  Талдау нәтижелері 

31.4.1  Деформацияны салыстыру 

Соңғы бөлімде сипатталған соңғы элементтер әдісімен аналитикалық шешім мен талдау 

негізінде ішкі қысым жүктемесінде бұзылу пайда болмас бұрын, болат сымнан жасалған 

иілгіш құбырлар үшін механикалық қасиеттерге талдау жасалды.  

31.7-суретте ішкі қысымды қолдана отырып, аналитикалық шешім мен соңғы 

элемент әдісімен есептелген болат сымның деформациясының өзгеруі көрсетілген. Соңғы 

элементтер әдісімен есептелген болат сымның деформациясы аналитикалық шешімге 

жақсы сәйкес келеді. Екі әдісті қолданған уақытта, ішкі болат сымның деформациясы 

(a) Болат сымнан жасалған полимерлі 

армирленген құбырды модельдеу 

(b) Армирленген болат сымды 

модельдеу.  
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сыртқы болат сымның деформациясынан үлкен екендігі анық және бұл ішкі сымның 

үзілуіне байланысты алдымен ішкі армирлеуші қабат істен шығатынын көрсетеді. 

 

31.7-сурет. Ішкі қысымдағы болат сымның есептелген деформациясын салыстыру. 

 

31.8-сурет. Ішкі қысымдағы осьтік және айналмалы деформацияны салыстыру. 

31.8-суретте аналитикалық шешім және соңғы-элемент әдісі арқылы есептелген ТЖПЭ 

қабаттарының осьтік және сақиналық деформациялары көрсетілген. 31.7-суретте 

көрсетілгендей, екі әдіс бір-біріне онша сәйкес келмейтіні көрініп тұр. CЭТ көмегімен 

есептелген осьтік деформация аналитикалық шешім арқылы есептелгеннен шамамен 7% 

артық, ал аналитикалық шешім арқылы сақиналы деформация СЭТ қарағанда шамамен 5% 

артық. Кішкентай ауытқулар радиалды бағытта да бар. Екі түрлі әдіс арасындағы 

айырмашылықтар әртүрлі шекаралық жағдайлармен және аналитикалық шешімдегі 

армирлеуші қабаттар үшін материалдың қасиеттерін жеңілдетумен байланысты болады.  

31.4.2  Орам бұрышының әсері 

Болат сымның армирленген қабаттарының негізгі функциясы ішкі қысымға төтеп беру 

болып табылады. Орамның бұрышы ішкі қысымға төтеп беру қабілетіне үлкен әсер етуі 

мүмкін. Қолданылатын ішкі қысым тұрақты болғандықтан, орам бұрышының өзгеруі 

деформация мен кернеудің таралуын өзгертуді қамтиды. Болат сымның ең үлкен 

деформациясына әкелетін орам бұрышы оңтайландыру таңдауы екені анық. 



 

490 
 

31.9-суретте аналитикалық шешімді қолдана отырып, есептеулер негізінде болат 

сым мен ТЖПЭ деформациясына орам бұрышының әсері көрсетілген. Орамның бұрышы 

0°-тан 20°-қа дейін көтерілгенде, болат сымның осьтік деформациясының өзгеруі өте 

төмен, ал сақиналық деформацияның өзгеруі үлкен. Орам бұрышы осьтік бағытқа (0°) өте 

жақын болғандықтан, болат сым негізінен тек осьтік қысымға төтеп береді. Орам бұрышы 

20°- тан 50°-қа дейін жоғарылаған кезде болат сымның деформациясы тез артады, ал 

құрсаудың деформациясы тез төмендейді, өйткені бұрыштың өзгеруі болат сымның 

кернеуін осьтік және сақиналық бағытта біркелкі таратады. Сонымен қатар, осьтік 

деформация алдымен азаяды, бірақ содан кейін жоғарылайды, өйткені осьтік бағытта 

әлсіреу әсері ерте кезеңде осьтік бағыттан ауытқып кететін және кейінгі кезеңде тікелей 

қарама-қарсы болатын бұралу бұрышынан туындаған айналмалы бағытта күшейтуден гөрі 

үлкен. Орам бұрышы 50° - тан асқан кезде, болат сымның деформациясы және ТЖПЭ 

сақинасының деформациясы азаяды және ТЖПЭ осьтік деформациясы тез артады.  

Орамның бұрышы шеңберге жақындаған сайын сымның осьтік жүктемелерге төтеп беру 

қабілеті әлсірейді, ал радиалды қысымға төтеп беру қабілеті артады.  

 

31.9-сурет. Болат сымды байланған иілгіш құбырлар үшін деформация-орам бұрышының 

қисығы.    

 

31.10-сурет. Ішкі қысымды сынау тарихы.   
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Орам бұрышы 57,2° жеткенде, үш иілу бір нүктеде қабаттасады. Бүкіл бөлік ақылға 

қонымды және біркелкі деформацияланған. Бұл орамның оңтайлы бұрышы. Орамның 

бұрышы гидравликалық қысымның әсерінен өзгермейді, сонымен қатар ешқандай ығысу 

мен бұралу болмайды. Деформациялар барлық бағытта пропорционалды түрде дамиды.  

31.5  Сынақтар 

31.5.1  Жалпы бөлім 

Соңғы бөлімдегі аналитикалық шешімнің де, СЭТ-ның да ұқсас талдау нәтижелері иілгіш 

болат сыммен байланған механикалық қасиеттер мен үзіліс қысымының істен шығуы 

қатты құбыр сияқты болжанатындығын көрсетеді. Талдау нәтижелерін тексеру үшін 

аналитикалық шешімінде және СЭТ-да пайдаланылған сол материалдар мен көлденең 

қиманы пайдалана отырып, үзілу қысымына эксперименттік сынақ жүргізіледі. Үлгілердің 

физикалық-механикалық қасиеттері 31.1-кестеде келтірілген. 

31.5.2  Сынақ нәтижелері  

Үзіліс сынағы A, AOИM D1599 процедурасына сәйкес жүргізілді.  Жүктеме процесінің 

уақыты қысқа, өйткені ТЖПЭ тұтқыр серпімді материал болып табылады. Ұзындығы 

0,96м үлгілердің екі ұшы қайта пайдалануға болатын болаттан жасалған фитингтермен 

тығыздалды және үлгілер ішкі қысыммен әр бағытта еркін деформацияланды. Сынақ 

кезінде ішкі қысым үлгі бұзылғанға дейін біркелкі және үздіксіз (3,6 л/с) өсті. Сынақ 

температурасы 23 ± 2°C деңгейінде бақыланды.  

Бес үзіліс сынағы жүргізілді және 1-үлгі үшін қолданылған ішкі қысым тарихы 

31.10-суретте көрсетілген. Үзіліс қысымына байланысты бұзылу режимі 31.11 суретте 

көрсетілген.  Барлық бес үлгі үшін сыну қысымы 31.2-кестеде келтірілген, оның көмегімен 

үзіліс қысымының мәні өте ұқсас. 

 

 

31.11-сурет. Ішкі қысымдағы үлгілердің бұзылу режимі. 

31.2-кесте. Бес үзіліс қысымының мәндері [2]. 

Үлгі нөмірі 1 2 3 4 5 

Үзілу қысымы (MПa) 18.79 18.86 18.52 18.40 18.80 
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31.12-сурет. Болат сымнан жасалған иілгіш құбырларға арналған модель. 

31.6  Инженерлік үзілу қысымының формуласы 

31.12-суретте болат сымнан жасалған иілгіш құбырларға арналған модель көрсетілген. 

Цилиндрлік координаталар жүйесінде құбыр сегментінің ұзындығы L [мм] шексіз ұзын 

құбырдан таңдалады, N-көлденең қимадан осьтік бағытта өтетін болат сымдардың саны 

және ол келесідей өрнектеледі: 

 

мұндағы n-болат сымның армирлеуші қабаттарының саны, Dst – армирлеуші қабаттардың 

орташа радиусы және α - осьтік бағыттан орау бұрышы. 

31.3-кесте. Үзіліс қысымын салыстыру 

Әдістер Аналитикалық 

шешім 

СЭТ Инженерлі 

формула 

Үзілу сынағы 

Нәтижелер (MПa) 19.10 19.15 19.38 18.67 

Күштердің тепе-теңдік әдісіне сәйкес осьтік жүктеменің тепе-теңдік теңдеуі келесі түрде 

болады: 

 
 

мұндағы: n-болат сымдардың саны; ri - ішкі радиус (мм); ro - 31.12-суретте көрсетілгендей 

сыртқы радиус (мм).  (b); d - сымның диаметрі (мм); α - осьтік бағыттан орау бұрышы ( ° ); 

εst - болат сымның деформациясы; εz - осьтік бағыттағы деформация; p - ішкі қысым 

(МПа). 

Сақиналы бағыттағы жүктеме тепе - теңдігі сақиналы жүктеме тепе - теңдігіне 

әкеледі, ол келесідей өрнектеледі:  
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Геометриялық деформацияның тепе-теңдігіне сүйене отырып, осьтік, сақиналық және 

орам бағыттардың ұзындығы Пифагор теоремасына сәйкес келеді. Деформация теңдеуі 

келесідей өрнектелуі мүмкін: 

 

 
Сымдардың шекті кернеуін (деформация 1% болатын уақытқа сәйкес) жоғарыдағы 

теңдеулерге ауыстыру арқылы біз төрт белгісіз шаманы аламыз, оның ішінде сыну 

қысымы P. бұл төрт белгісіз шамалар 31.5 - 31.8 теңдеулерден алынады.  

31.3-кестеде болжамды үзілу қысымын сынақ нәтижелерімен салыстыру 

көрсетілген. Аналитикалық шешімдер мен СЭТ болжаған үзіліс қысымы эксперименттік 

нәтижелермен сәйкес келеді. Инженерлік формула бойынша болжанған үзіліс қысымы 

сынақ нәтижелеріне қарағанда 3,8%-ға ғана артық. Айта кету керек, аналитикалық 

шешіммен де, СЭТ әдісімен де болжанған үзіліс қысымы сынақ нәтижелерімен толық 

сәйкес келеді, бұл екі әдісті қолдану орынды екенін көрсетеді. Инженерлік формула үзіліс 

қысымын болжаудың сенімді құралы болып табылады және техникалық талаптарға сай 

болады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

 

1. М.Ксиа, Х.Такаянагт және К. Кеммочи, Ішкі қысыммен талшықты орау арқылы 

жасалған көп қабатты композиттік құбырларды талдау, Композиттік құрылымдар, 53-

том, 483-491 беттер, 2001. 

2. Л. Парнас, Н. Катирчи, Армирленген талшықтан жасалған жоғары қысымды 

композиттік құбырларды жобалау, Композиттік құрылымдар 58-том, 83-95 беттер, 

2002. 

3. М.П. Крюер, Л.Л. Варнет, және Р.Аккерман, Армирленген термопластикалық 

құбырдың механикалық қасиеттерін талдау (RTP), Композиттер, А бөлімі, 36, 291-300 

беттер, 2005. 

4. И.Жанг, Кс.М. Фан, және Д.Р.Конг, Көп қабатты құбырдың механикалық моделін 

зерттеу., Нанкин университеті. Ғылыми технологиялар. 23-том. №. 5, 446–449 беттер, 

1999. 

5. С.Коюаяши, Т.Имай және С.Вакаяма, Жіп орау әдісімен жасалған және көміртекті 

талшықпен армирленген полимерлі гибридті композиттік құбырлардың созылу 

беріктігін бағалау, Композиттер, А бөлімі, 38, 1344-1353 беттер, 2007. 

6. Дж..И. Чжэн , Кс.Ли, и П.Ксю, Айқас спиральді өрілген болат сыммен армирленген 

полимерлі құбырлардың қысқа мерзімді механикалық қасиеттерін талдау, Қысым 

құбырлар технологияларының журналы, 131-том, 2009. 

7. П.Ксю, Дж.И. Чжэн  және П.Ф.Лиу, Сутекті сақтауға, материалдар мен құрылымдарға 

арналған композиттік резервуарлардың үзіліс қысымын соңғы-элементтік талдау, 30-

том, 2295-2301 беттер, 2009. 

8. Н.Ф.Найт, Прогрессивті бұзылуды талдау үшін пайдаланушы анықтайтын материал 

моделі, NASA/CR-2006-214526, 2006. 

9. П.Ф.Лиу және Дж.И. Чжэн , Композиттік материалдар үшін зақымдануды модельдеу 

және соңғы элементтерді талдау саласындағы соңғы әзірлемелер: Шолу, Материалдар 

және дизайн, 31-том, 3825-3834 беттер, 2010. 

 

  



 

494 
 

32 
Сыртқы қысымдағы байланған болат 

сымнан жасалған иілгіш құбыр 

32.1  Кіріспе 

Композиттік құбырлардың механикасы көптеген жылдар бойы қарқынды зерттеліп келеді. 

Шридхаран [1] композиттік құбырлардың анизотропиясын талдау үшін энергия әдісін 

қолдана отырып, судың статикалық қысымымен қалың композиттік құбырлардың бойлық 

иілуінің тұрақсыздығын зерттеді. Сато [2] айналмалы, радиалды және тангенциалды 

бағыттардағы потенциалдық энергия принципін қолдана отырып, тегіс деформацияланған 

күй жағдайында сыртқы қысыммен құбырдағы бойлық иілу құрылымын талдады. 

Арджоманди гидростатикалық қысым әсерінен құбырдағы бойлық иілу құрылымын 

зерттеді және "көпқабатты" құрылымның шекті сыртқы қысымы үшін ықшамдалған 

теңдеуді ұсынды [3, 4]. Корона аралас иілу және сыртқы қысым кезінде ұзын қалың 

қабырғалы металл құбырлардың реакциясы мен тұрақтылығын зерттеді [5, 6]. Ченг құбыр 

радиусы мен қабырға қалыңдығының сыртқы қысымдағы құбырлардың бүгілуіне және 

критикалық жүктемесіне әсерін зерттеді [7]. Гонг аралас созылу, иілу және сыртқы қысым 

кезінде қалың қабырғалы құбырлардың иілуіне симметриялы реакцияны зерттеді [8, 9]. 

Бай сыртқы қысымның әсерінен күшейтілген термопластикалық армирленген 

құбырлардың механикалық әсерін зерттеді [10]. 

  Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбыр (немесе болат сымнан 

жасалған полимерлі армирленген құбыр, PSP) көбінесе су асты инженерлік жүйелерде 

сыртқы қысымды жиі сезінеді. Сондықтан сыртқы қысым кезінде PSP механикалық 

қасиеттері зерттеледі. Бұл тараудың негізгі маңызды сәттері келесідей: 

 Соңғы элементтер әдісі PSP-дегі болат сым сыртқы қысымға қарсы тұруға аз ықпал 

ететіндігін растайды. 

  Халпин-Цай моделі бойынша армирленген қабатты ықшамдаған кезде болат сымның 

қаттылығын алып тастаған жөн; көлемдік үлестің композиттік қабаттың қасиеттеріне 

ғана әсері ескеріледі. 

 Эксперименттік мәндер аналитикалық шешімнің және соңғы элементтік талдаудың 

нәтижелерімен жақсы үйлеседі. 

  Бұл тарауда математикалық модель армирленген және композиттік 

пластмассалар Журналы қабылдаған "Сыртқы қысыммен армирленген болат сымнан 

жасалған құбырлардың механикалық қасиеттері" зерттеуінен келтірілген. 

32.2 Аналитикалық шешім  

32.2.1 Негізгі болжамдар 

 
 Болат сымдар мен ТЖПЭ ақаулары жоқ қатты біртекті изотропты материалдар болып 

табылады. ТЖПЭ тұтқыр-серпімділігі қарастырылмайды. 

 Әр қабат біркелкі үздіксіз деформацияны сақтайды. Жүктеме процесі кезінде 

компактты механикалық байланыс бар, бірақ қабаттар арасында ығысу болмайды. 
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 Армирленген болат сым қабаттарында және ТЖПЭ қабаттарында шағын 

деформациялар болады. Құбырда бастапқы кернеу болмайды.  

 Болат сым мен ТЖПЭ байланыстырушы материалы арасында тығыз байланыс бар. 

 

32.2.2  Сақиналардың сызықты емес теориясы 

 
Құбыр қалың қабырғалы және шексіз ұзын болуы мүмкін. Құбырдың көлденең қимасы 

32.1. суретте көрсетілген. Цилиндрлік координаталар жүйесі сақинаның ортасында 

бастапқы нүктемен орнатылады. r, θ және x – радиальді, айналмалы және бойлық 

бағыттар. R - сыртқы бетінің және ішкі бетінің орташа радиусы. 

 
32.1-сурет. Сыртқы қысымдағы көлденең қиманың деформациясы. 

 

r және θ бағыттарындағы орталық сызықтың ығысуы w және v-ға тең. z - z - көлденең 

қиманың нүктесінен көлденең қиманың орталық сызығына дейінгі қашықтық. ς - орталық 

сызық нүктесінен көлденең қиманың бейтарап осіне дейінгі қашықтық. Сақиналардың 

сызықты емес теориясына сүйене отырып [11] деформация кезінде тегіс беткейлер тегіс 

болып қалады деп болжанады. γθ - 32.2 суретте көрсетілгендей көлденең ығысудың 

деформациясы. Суретте құбырдың жоғарғы сыртқы беті нүкте 1 ретінде, ал құбырдың 

көлденең сыртқы беті  нүкте 2 ретінде анықталған. Деформация мен қозғалыс арасындағы 

қатынас (32.1) - (32.6) теңдеулермен өрнектеледі, мұндағы (•)’ θ-ге қатысты 

айнымалылардың дифференциалын көрсетеді. 
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Құбырдың эллиптикалық анықтамасы (32.7) теңдеумен өрнектеледі. Кернеу мен көлденең 

қиманың деформациясы нөлге тең болған кездегі ақау теңдеумен (32.8) анықталады. 

Төңіректік деформация теңдеуде (39.9) көрсетілген. 

 

 
 

32.2-сурет. Көлденең қиманың ығысу деформациясы (құбырдың төрттен бір бөлігі). 

 

dmax - көлденең қиманың максималды диаметрі, ал dmin - көлденең қиманың минималды 

диаметрі. w0(θ) – бастапқы радиальды ығысу және R(θ) - бастапқы көлденең қиманың 

ортаңғы сызығынан бастап координатаның басына дейінгі қашықтық. εθ
0 – бастапқы 

төңіректік деформация. 

 
 

32.2.3  Материалды анықтаушы қатынас 

Тығыздығы жоғары (ТЖПЭ, ПЭ100) термопластикалық полиэтилен құбырлардың 

ішкі/сыртқы қабаттары үшін олардың коррозияға төзімділігі, жақсы иілгішлігі және 

т.б.қасиеттеріне байланысты материал ретінде қолданылады. Металл материалдардан 

айырмашылығы, ТЖПЭ серпімді, пластикалық және тұтқыр болып табылады, сондай-ақ 

оның әрекеті температураға, уақытқа және жүктеме шарттарына қатты тәуелді болады. 

Бұл зерттеуде деформация процесі үздіксіз және қысқа мерзімді деп болжанады. 

Осылайша, ТЖПЭ тұтқыр-серпімділігі мен сырғу сипаттамасы ескерілмейді және ТЖПЭ 

материалдары үшін серпімді-пластикалық модельдер таңдалады.. 32.3-суретте 

көрсетілгендей, ПЭ100 (PSP-дегі ТЖПЭ) үзілу сынағы ИСО 527-2012 стандартына сәйкес 

орындалды. Теңдеуден (32.10)  изотропты қатаюы бар J2 пластикалық ағым теориясы 

кезең-кезеңмен пластикалық анықтаушы қатынасты модельдеу үшін қолданылады. 
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Армирленген болат сымнан жасалған қабаттар ТЖПЭ мен болат сымнан жасалған 

каркастың комбинациясы болып табылады. Болат сым құбырдың ішкі қысымға 

қарсылығын жақсартуға арналған. ABAQUS соңғы элементтерінің бағдарламалық 

жасақтамасы таза полиэтилен құбыры мен PSP-ді модельдеу және болат сымның сыртқы 

қысымға қарсыласу әсерін тексеру үшін қолданылады. Нәтиже 32.4-суретте көрсетілген. 

Екі модельдің сыртқы қысым-эллипстік иілісі бірдей. Бұл PSP-дегі болат сым сыртқы 

қысымға қарсыласуға аз әсер ететіндігін көрсетеді. Армирленген қабатты ықшамдау 

кезінде болат сымдардың қаттылығын ескермеген жөн. Болат сымнан жасалған 

армирленген қабат біртекті материал болып саналады және болат сымның әсерін есепке 

алу үшін төмендету коэффициенті енгізіледі. 

 
32.3-сурет. ПЭ100 иілісінің деформация кезіндегі созылу кернеуі. 

 

Глобальді және жергілікті координаттар жүйесі 32.5-суретте көрсетілген. Глобальді 

координаттар жүйесінде r, x, θ радиалды, осьтік және тороидальды бағыттар болып 

табылады. Жергілікті координаттар жүйесінде L, T, r - болат сымның орам бағыты, болат 

сымға тік жазықтықтың бағыты және құбырдың радиалды бағыты болып саналады. Болат 

сымдардан жасалған армирленген қабаттар изотропты материал болып саналады, ал бес 

тиімді модуль Халпин-Цай моделінің қолданылуымен материалдық қатынасты келесідей 

жолмен білдіреді: 
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32.4-сурет. PE және PSP-ден салыстырылатын құбырлардың сыртқы қысымының 

Эллипстілік иілісі. 

 

 
 

 32.5-сурет. Глобальді және жергілікті координаттар жүйесі. 

 

мұндағы EL, μL2 жергілікті координаттар жүйесіндегі сымның оралу бағыты бойынша 

серпімділік модулі мен Пуассон коэффициентін білдіреді. VPE-ТЖПЭ-нің көлемдік үлесі. 

Төменде сымның орау бағытына перпендикуляр серпімді модульге (E2, μ2L, GL2) 

арналған Халпин-Цай моделі көрсетілген.. 
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мұндағы M – E2, μ2L, GL2 параметрлерінің бірін білдіреді. Mst және MM-болат сым мен 

ТЖПЭ саны. ξ - эмпирикалық коэффициент. Жалпы цилиндрлік координаталар 

жүйесіндегі құбырдың қаттылық матрицасына серпімді модульді армирленген қабатқа 

түрлендіру арқылы қол жеткізуге болады. Эквивалентті фактор армирленген қабаттың 

анықтайтын қатынасында ескеріледі, өйткені айналмалы қаттылық көлденең қиманың 

сопақтығына әсер ететін негізгі фактор болып табылады.  

 

32.2.4  Виртуалды жұмыс теңдеуінің принципі  

 

Жүктеме әсерінен тепе-теңдік күйі мен деформацияны виртуалды жұмыс принципінен 

алуға болады. 

 
 

мұндағы, �̂�𝑥 =  𝜎𝑥 + �̀�𝑥, (∗̇) – айнымалы шамалардың мүмкін өсуін білдіреді  

(∗), (∗̂) = (∗) + (∗̇), 𝑡1
𝑓

, 𝑡2
𝑓
 – і-қабаттың радиалды бағыты бойынша координаттардың мәні.  

W, v және γθ бұрыштың қозғалысы θ функциялары болып табылады және келесі 

тригонометриялық қатарлар арқылы көрінеді.   

 
 

 
 

Ығысу-деформация қатынасын ((32.1)-(32.6) теңдеулер), бірқатар қозғалыстарды ((32.18) - 

(32.20) теңдеулер) және (32.17) теңдеуін (32.16) теңдеумен алмастырғанда, 6N-1 сызықты 

емес алгебралық теңдеулері �̇�𝑖 to  𝑓�̇� белгісіздерінің өсуін шешу арқылы алынады. 

Қысымның тұрақсыздығын дұрыс анықтау үшін құбырдағы көлемнің бірлігіне 
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шаққандағы өсуін анықтау кезінде қысым жүктемесі қолданылады. Енді сызықтық емес 

алгебралық теңдеулер қатарында 6N белгісізі бар.  

Сыртқы қысыммен деформацияланған кезде қабырға қалыңдығының жоғарылауымен 

құбырдың орташа радиусы азаяды. Бойлық иілу кезіндегі критикалық деформация (32.21) 

- (32.23) теңдеулерінде көрсетілгендей теориялық модельдегі қабырға қалыңдығының өсуі 

мен өсуінің орташа радиусы түрінде қосылады.  

 
 

мұндағы, Pl-l-ші жүктеме сатысының сыртқы қысымының артуы. R0-бастапқы радиусы 

және t0-бастапқы қабырға қалыңдығы. 

 Идеал құбырдағы бастапқы ақаулар сыртқы қысым қолданылған кезде бастапқы 

ығысулармен пайда болады, яғни w0 және v0. Бастапқы ығысулар бастапқы сопақтықтың 

белгілі бір дәрежесін тудырады (∆0) және келесідей беріледі:  

 

 
 

мұндағы w0(θ) - бастапқы радиалды ығысу, R (θ) - бастапқы көлденең қиманың ортаңғы 

сызығынан бастап шығу нүктесіне дейінгі қашықтық. εθ0 - бастапқы төңіректік 

деформация.  

 Гаусс формуласы бойынша интеграция біріктіру үшін қолданылады. 32.6-

суретте көрсетілгендей, көлденең қима l элементтеріне, ал m элементтері r және θ бағыты 

бойынша таңдалады. 6N белгісіз айнымалыларды шешу үшін Ньютон – Рафсон әдісі 

қолданылады. 

  6N {𝑎0, 𝑎1, ⋯ 𝑎𝑁, 𝑏1, 𝑏1, ⋯ 𝑏𝑛, 𝑐2, 𝑐3, ⋯ 𝑐𝑁, 𝑑2, 𝑑3, ⋯ 𝑑𝑁, 𝑒1, 𝑒2, ⋯ 𝑒𝑁, 𝑓1, 𝑓2, ⋯ 𝑓𝑁, 𝑝}  

теңдеулері бірінші жүктеме кезінде бастапқыда алғашқы мәндермен теңестірілген. 

Көлемнің жаңа мәндері анықталған кезде, фигуралы жақшалардағы айнымалылардың 

жаңа мәндері конвергенция критерийі қанағаттандырылғанға дейін шешіледі. Жүктемедің 

әр кезеңінде орташа радиус, қабырға қалыңдығы, деформация, сондай-ақ кернеу және 

балама кернеу жаңартылады. 
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32.6-сурет. Гаусс интегралдық нүктелерінің таралуы (құбырдың төрттен бір бөлігі). 

 

32.3  Сандық модельдеу 

 

Сызықтық емес соңғы элемент моделі ABAQUS бағдарламалық жасақтамасының 

көмегімен жасалды. "Бөлу" пәрмені арқылы құбыр төрт қабатқа бөлінеді (ішкі, сыртқы 

және екі құрама қабаттар). Теориялық модельді негіздеу және есептеулердің тиімділігі 

үшін құбырдың салыстырмалы түрде қысқа ұзындығы (20 мм) қабылданады. Құбырды 

модельдеу үшін үш өлшемді C3D8I көлемді элементі таңдалды. 

 CATIA бағдарламалық жасақтамасы арқылы болат сым торының каркасы 

жасалды. Мизес фонының өлшемдерімен қатар серпімді-пластикалық материал моделі 

ТЖПЭ үшін қолданылды, ал болат сым қашықтағы сығылу қабілеті бар сызықты серпімді 

материал ретінде модельденді.  Мінсіз байланыстыруды қамтамасыз ету үшін 

байланыстыру элементтері (T3D2H) қатты элементтерге салынады. Осьтік бағыттың 

симметриялы шекаралық шарттары (Z осі) құбырдың бір ұшында қолданылады, ал екінші 

ұшында симметриялы шекаралық шарттар (U3 = UR1 = UR2 = 0) орнатылады. Бұл 

шектеулер ұштарында біркелкі айналдыруды қолданады және көлденең қиманың еркін 

сопақтанусына мүмкіндік береді. 

 Сыртқы қысым жүктемесі екі кезеңге бөлінеді. Біріншіден, пертурбация түрі 

таңдалады-тұрақтылықтың жоғалуы және модальды ығысу бастапқы ақаулар ретінде ең аз 

көрсеткішке көбейтіледі.  Содан кейін, сыртқы қысым құбырдың тұрақтылығын жоғалту 

сипаттамалары статикалық доғалық талдау арқылы қол жеткізіледі. 32.7 және 32.8 

суреттерде сәйкесінше PSP матрицасының деформациясы және болат сым 

бағдарламалары көрсетілген. 

 Максималды диаметрі (dmin) және ең төменгі көлденең диаметрі (dmin) төрт 

нүктені (жоғары, төмен, солға, оңға), тік бағыттағы екі нүктені және көлденең қиманың 

екі нүктесін жылжыту арқылы алынады. Содан кейін құбырдың Эллипстілік теңдеумен 

есептеледі (32.7).  

 Эллипстілік қисық - бастапқы эллипстік ақауы 0,1% болатын сыртқы қысым 

32.9-суретте көрсетілген. Эллипстілік 1% - дан аз болған кезде, сыртқы қысым 

эллипстіліктің жоғарылауымен күрт артады. Эллипстілік 1% - дан 5% - ға дейін болған 

кезде сыртқы қысым тұрақты болады. Эллипстілік 5% жеткенде, құбыр бүгіліп, сыртқы 

қысым төмендейді. Аналитикалық шешім мен соңғы элемент әдісінің екі иілісі өте жақсы 

сәйкес келеді. Эллипстілік 4,82% болған кезде, СЭТ кезіндегі максималды сыртқы қысым 

0,566 МПа-ға жетеді. Эллипстілік 4,88% болған кезде аналитикалық шешімдегі 
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максималды сыртқы қысым 0,558 МПа-ға жетеді. Екі максималды сыртқы қысым 

арасындағы айырмашылық 1,4% құрайды. 

 
 

32.7-сурет. Сыртқы гидростатикалық қысым кезіндегі құбыр матрицасының 

деформациясының нефрограммасы. 

 
32.8-сурет. Сыртқы гидростатикалық қысым әсеріндегі болат сымдардың деформациясы 

нефограммасы. 

 
 

32.9-сурет. Ішкі-қысым-эллипстілік қисығы. 
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Төңіректік-деформация қатынас қисығы - 1 және 2 нүктелердегі сыртқы қысым 

(құбырдың сыртқы бетіндегі жоғарғы нүкте 1 және көлденең нүкте 2, 32.2 суретте 

көрсетілген), сәйкесінше 32.10 (А) және (b) суреттерде көрсетілген. СЭТ аналитикалық 

шешімге өте жақсы сәйкес келеді. Екі әдістің нәтижелері арасында, СЭТ-та болат сымға 

әсер ететін кернеуді ескере отырып, аналитикалық шешімде қатайту қабатын баламалы 

өңдеуде белгілі бір айырмашылықтар бар. Сыртқы қысымның жоғарылауымен 1 және 2 

нүктелерінің төңіректік деформациясы теріс болады. Төңірек деформацияның 

жоғарылауы баяу жүреді, ал сыртқы қысым тез өседі, бұл орташа радиустың төмендеуіне 

және қабырға қалыңдығының жоғарылауына әкеледі, ал барлық қима ығысу күйінде 

болады. Сыртқы қысым максималды мәннен асып кетсе, 1-ші нүктеде ығысу (төңіректік 

деформация азаяды) және 2-ші нүктеде созылу (төңіректік деформация артады) 

байқалады.  

 

 
 (a) Құбырдың сыртқы бетіндегі жоғарғы нүкте 

 
b) Құбырдың сыртқы бетіндегі көлденең нүкте 

32.10-сурет. Сыртқы қысым кезіндегі осьтік деформация қисығы 

32.4  Экспериментті сынақ 

Гидростатикалық сыртқы су қысымы эксперименті үшін екі PSP үлгісі таңдалды. 

Құбырлардың ұзындығы шамамен 920 мм, бұл құбырдың диаметрінен бес есе көп. (1) 

және (2) үлгілердің негізгі ақпараты 32.1-кестеде келтірілген.  
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  Эксперименттік сынақтар API17B-2008 және AOIM D 2924-2006 ұсынылған 

практикалық нұсқаулыққа жатады. Эксперименттер барысында құбырлар көлемінің 

өзгеруі ескерілмеді. Эксперименттің негізгі кезеңдеріне мыналар кіреді:  

1. Ұзындығы, диаметрі және бастапқы эллипстілік сияқты құбырлардың геометриялық 

параметрлерін алу; 

2. Эксперименттік жабдықты орнату және сынау: құбыр қысымын герметизациялау, 

тығыздау қабілеті мен құрылғыларының күйін тексеру; 

3. Жоғары қысымды құбырдағы 0.03 МПа алдын ала кернеу:  

4. Тұрақты деңгейге жүктеме қысымы және мән жазбасын ол азайғанға дейін есепке алу. 

Осыдан кейін құбырлардағы сыртқы қысымның соңғы тәжірибелік мәні алынады. 

 

32.11-суретте сыртқы қысымға төзімділікті тәжірибелік сынақтан өткізгеннен кейін PSP 

иілген құбыры көрсетілген. Екі құбырдың зақымдануы сыртқы қысымдағы орташа 

көлденең қиманың сопақтығынан туындаған бойлық иілудің тұрақсыздығынан болады. (1) 

және (2) сыртқы қысым-уақыт үлгілерінің иілімдері 32.12 (а) және (b) суреттерде 

көрсетілген. 32.12-суреттен көрініп тұрғандай, екі үлгінің эксперименттік сыртқы қысымы 

алдымен жоғарылайды, содан кейін төмендейді. Иілу тұрақты болған кезде азаюлар 

жиырылады.  

 

32.1-кесте. Үлгілердің геометриялық параметрлері 

 

Қабат №   
Ішкі 

радиус 
Қалыңдық 

Болат 

сымның 

нөмірі 

Орам 

бұрышы 

Бастапқы 

Эллипстілік % 

  

№1 73мм 4мм - - 0,31 0,59 

№2 77мм 1мм 153 +57° 

№3 78мм 1мм 153 -57° 

№4 79мм 3.5мм - - 

 

 

32.11-сурет. Қысымға төзімділік экспериментінен кейінгі қисайған PSP құбыры. 

  32.2-кестеде көрсетілгендей, (1) және (2) үлгілердің ең жоғарғы эксперименттік 

сыртқы қысымы тиісінше 0,565 МПа және 0,524 МПа құрайды. (1) және (2) үлгілерге 

арналған талдамалық шешімнің нәтижелері 0,536 МПа және 0,514 МПа құрайды. 
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Тәжірибелік сынақ пен құбырлардың аналитикалық шешімі арасындағы айырмашылық 

5,1% және 1,9% құрайды.  (1) және (2) үлгілер үшін СЭТ 0,544 МПа және 0,522 МПа 

құрайды, ал СЭТ пен эксперименттік деректер арасындағы айырмашылық тиісінше 3,7% 

және 0,3% құрайды. Аналитикалық шешім мен СЭТ эксперименттік мәліметтерге 

қарағанда біршама төмен. Бұл эксперименттік құбырлардың ұштары дөңгелек түрде 

бекітілгендіктен болуы мүмкін және бұл сопақтанудың дамуын шектейді және сыртқы 

қысымға төзімділікті жақсартады. 

 

32.12-сурет. Сыртқы-қысым-уақыт қисығы.  

32.2-кесте. Әр түрлі әдістер үшін сыртқы қысымның тұрақсыздығын салыстыру. 

Үлгі Эксперименттік берілгендер 
Аналитикалық 

шешімдер 
СЭТ 

 0.565 MПa 0.536 MПa 0.544 MПa 

 0.524 MПa 0.514 MПa 0.522 MПa 

32.5  Қорытындылар 

Бұл зерттеу сыртқы қысымның әсерінен PSP бойлық иілу кезіндегі тұрақсыздықты 

ұсынады. Ұсынылған теориялық әдіс сақиналардың сызықты емес теориясын қолдана 

отырып және көлденең ығысу деформациясының нәтижелерін енгізе отырып, сондай-ақ 
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армирленген қабатты жеңілдету әдісін қолдана отырып, сыртқы қысыммен PSP бойлық 

иілу кезіндегі тұрақсыздықты бағалауға мүмкіндік береді.   ABAQUS бағдарламалық 

жасақтамасын қолдана отырып, сыртқы қысым эксперименті, аналитикалық шешімдер 

мен СЭТ салыстыру жүргізілді. Үш әдістің нәтижелері бір-бірімен жақсы үйлеседі.  

  Нәтижелер мен талқылаулар негізінде келесі негізгі тұжырымдар жасалады: 

1. Сыртқы қысыммен ПЭ және PSP таза моделі жасалды. Бұл модельдер арасында сыртқы 

қысым-эллипстілік айырмашылық 0.2% аспайды. Болат сым сыртқы қысымға 

төзімділікке аз ғана әсер етеді.  

2. Аналитикалық шешім мен СЭТ-ң эллипстілік-сыртқы қысым қисығы және сыртқы 

қысым – төңіректік деформация қисығы жақсы сәйкес келеді және айырмашылық 1.4% 

құрайды, бұл аналитикалық шешімдегі армирленген қабаттағы балама әдіс орынды 

және дұрыс екенін көрсетеді.  

3. Бойлық иілу кезіндегі тұрақсыздықтың аналитикалық шешімдерінің нәтижелері, СЭТ 

және эксперименттік әдістер жақсы үйлеседі. Аналитикалық шешім мен СЭТ-тың 

сенімділігі жоғары және практикалық жобалау кезінде өте пайдалы.  
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33 
Иілу және сыртқы қысымдағы иілгіш 

болат сым құбыры  

33.1 Кіріспе 

Полимермен армирленген болат сым құбырлары (PSP) термопластикалық қорғаныс 

қабаттары мен спиральмен оралған жоғары беріктігі бар болат сымның күшейтілген 

қабаты арқасында коррозияға және жоғары қысымға төзімділікке ие [1]. Қазіргі уақытта 

олар мұнай мен газды құрлықта тасымалдауда кеңінен қолданылады және жоғары жүк 

көтергіштігі мен тозуға төзімділігі арқасында теңіз жағдайында қолданудың үлкен 

перспективаларына ие [2]. Композиттік құбырлардың әртүрлілігі, талшықпен күшейтілген 

термопластикалық құбырлар (RTP) мұқият зерттелді. Родригес [3] реакцияны және таза 

иілу кезінде ұзын диагональды-көлденең композиттік құбырлардың алғашқы сәтсіз 

нәтижесін зерттеді.  Бай мен Ксю [4] бастапқыда Кириакид ұсынған теорияны қолдана 

отырып, сыртқы қысым мен созылу кезіндегі RTP механикалық қасиеттерін зерттеді. 

Сонымен қатар, оның командасы сақиналардың сызықтық теориясына сүйене отырып, 

иілу және бұралу кезінде RTP тұрақтылығының жоғалуын зерттеді. Крюиджер және 

басқалар [5] RTP-нің айналмалы әрекетін талдап, талшықтың екі қабаты арасындағы 

сымның салбыраған айырмашылығына күрделі айналмалы әрекет себеп болғанын 

анықтады. Сатоши және басқалары хенки мен Людвиктің деформациялық қатаю 

функциясының арақатынасын қолдана отырып, көміртекті талшықты орау арқылы 

күшейтілген пластикалық құбырлардың серпімді пластикалық қасиеттерін зерттеді. 

Құбырдың сыну қабілетін болжау үшін оның командасы істен шығудың максималды 

деформациясы өлшемшартының негізінде пластикті қаптамасын қарастыратын теориялық 

үлгісін ұсынды [6].  

  Алайда, қарапайым болат құбырлармен салыстырғанда болат сыммен 

нығайтылған пластикалық құбырлар (болат сымнан жасалған иілгіш құбырлар) туралы 

ғылыми зерттеулер өте аз [7], өйткені PSP әлі де өнеркәсіпте кең таралмайды.  PSP 

мақалаларының көпшілігі құбырды өндіруге, орнатуға және қолдануға арналған.  Соңғы 

бірнеше жылда PSP механикалық қасиеттері әдебиетте жиі зерттелуде. Эквивалентті 

беріктік әдісіне сүйене отырып, PSP қысқа мерзімді қысымның формуласы Лу [8] 

шығарылды. Эксперименттер есептік нәтижелер мен эксперименттік деректер арасында -

11,9% - дан 7,4% - ға дейінгі шекте салыстырмалы қателікті көрсетті. Чжэн [9] 

деформацияны, тұрақтылықты жоғалтудың сыни қысымын және әртүрлі температурадағы 

PSP бұзылу түрін зерттеді. Полиэтилен құбырымен салыстырғанда бөлме 

температурасында PSP қысқа мерзімді қысым, сақинаның қаттылығы және тұрақтылықты 

жоғалтудың сыни қысымы 129%, 19% және 57% жоғары болды. Сыртқы қысымдағы PSP 

тұрақтылығын жоғалту туралы зерттеулерді Чжэн де жүргізді [10]. Меншікті мән әдісі мен 

сызықты емес әдіс негізінде тұрақтылықты жоғалтудың сыни  қысымы және PSP 

тұрақтылығын жоғалту формасы алынды. Ли [11] PSP-нің тұтқыр-серпімді әрекетін 

зерттеді. PSP сызықты тұтқырлы тығыз механикалық моделі құрылымдық сипаттамаларға, 

байланыстырғыш материалдың тұтқырлығына және байланыстырғыш шайырға 

негізделген.  Сонымен қатар, әр қабаттың уақытына қарағанда кернеу мен деформация 

арасындағы байланыс алынды.  
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  Композиттік құбырлардың жаңа түрі ретінде PSP-нің таза иілу кезіндегі 

механикалық әрекеті туралы зерттеулер аз.  Осылайша, бұл тақырып осы жұмыста 

зерттелетін болады. Бұл жұмыстың мақсаты-таза иілу кезінде PSP-нің сопақтанулық 

тұрақсыздығын зерттеу. ТЖПЭ материалдарының қасиеттері материалдардың сызықтық 

емес әсерін біріктіру үшін J2 пластикалық ток теориясын қолдана отырып, иілгіш болып 

саналады.  Теориялық әдіспен PSP-де болат сымның беріктігі ескерілмейді. Армирленген 

қабат төмендету коэффициентіне байланысты жеңілдетілген. Таза иілу кезінде PSP 

механикалық әрекетін зерттеу үшін PSP көлденең қимасының тепе-теңдік жағдайын 

анықтау үшін виртуалды жұмыс принципі қабылданады. Тепе-теңдік теңдеулерін шешу 

үшін Ньютон-Рафсон әдісі қолданылады. ABAQUS бағдарламалық моделі теориялық 

модельдің сенімділігі мен дәлдігін тексеруге арналған. Таза иілу эксперименті үшін екі 

PSP үлгісі таңдалды. Эксперименттік мәндер теориялық талдау нәтижелерімен және 

ABAQUS бағдарламасының нәтижелерімен жақсы үйлеседі. Теориялық талдау мен 

ABAQUS сенімділігі болашақ практикалық инженерия үшін пайдалы болады. 

  Сонымен қатар, аралас жүктеме кезінде PSP-нің жүк көтергіштігі туралы 

бірнеше зерттеулер ғана бар, PSP құбырлары жиі жұмыс кезінде аралас иілу мен ішкі 

қысымға ұшырайды. 

  Бұл тарауда аралас иілу және сыртқы қысым кезінде PSP үшін аналитикалық 

формулалар сызықтық-серпімді болжамдар негізінде ұсынылады және тиісті 

эксперименттер жүргізіледі. Екі әдіспен алынған нәтижелер салыстырылады және 

талқыланады. Математикалық модель және осы тараудағы эксперименттік мәліметтер 

"Аралас және иілу және ішкі қысым кезінде болат сыммен нығайтылған 

термопластикалық құбырлардың әрекеті" зерттеуінен алынған.  

33.2 Аналитикалық шешім 

PSP-бұл бірнеше қабаттардан тұратын композиттік құбыр. Төмендегі болжамдар аралас 

иілу және сыртқы қысым кезінде PSP реакциясын зерттеу үшін ұсынылады:  

 

1. Осы тарауда зерттелген PSP ішкі қабаттан, сыртқы қабаттан және ортаңғы қабаттан 

тұрады. Ортаңғы қабатқа оралған болат сымдары бар екі күшейтілген қабат кіреді.  

2. HDPE және болат сымдарды қоса алғанда, материалдар үздіксіз, біртекті және 

изотропты, өндіріс кезінде бастапқы ақауларсыз.  

3. Қабаттар жақсы байланған, яғни қабаттар мен оралған болат сымдар арасында 

ешқандай сырғанаулар жоқ.  

4. Құбырдың көлденең қимасы сопақша пішінді тек таза иілу жүктемесінің әсерінен 

алады. Ішкі қысым көлденең қиманың сопақтануын шектеуі мүмкін болса да, көлденең 

қиманың сопақтануының әсері ескерілмейді.  

5. Армирленген болат сым қабатында және HDPE қабатында кішкене деформация бар. 

Құбырда бастапқы кернеу жоқ. 

6. Полиэтиленнің тұтқырлығы әсері теориялық талдауда қарастырылмайды. 

 

33.2.1 Виртуалды жұмыс принципі 

 

33.1 (а) суретте көрсетілгендей, PSP шексіз ұзын, дөңгелек және салыстырмалы түрде 

қалың қабырғалы құбыр болып табылады. Қисықтық және көлденең қиманың 

деформациясы таза иілу жүктемесінің әсерінен ұзындығы бойынша біркелкі болады. 

Талдау кезінде Кирхгофтың "Жазық қима тегіс және орташа бетке перпендикуляр болып 

қалады" деген жорамалы қабылданады. Таза иілу жүктемесінде көлденең қимада тек 

қалыпты кернеу болады.  Деформациядан кейін құбырдың орталық осі 33.1 (b) суретте 

көрсетілгендей жазықтықта қисық болады.  

  Таза иілу жүктемесінің әсерінен нүктенің ортаңғы бетке дейінгі  yw  

қашықтығындағы осьтік деформациясы келесідей көрінуі мүмкін: 
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мұндағы Rw -ортаңғы беттің қисықтық радиусы, dθW 1-шеңберді білдіреді. PSP анизатропен 

болғандықтан, осьтік кернеу келесідей көрінеді: 

 
мұнда Ezi PSP осі бойынша серпімділік модулін білдіреді. 

  PSP көлденең қимасын модельдеу үшін орташа диаметрі Dm және жалпы 

қалыңдығы t болатын екі өлшемді сақина қолданылады. Сақина төрт қабаттан тұрады, 

олардың арасында салыстырмалы сырғанау жоқ. 33.2 суретте көрсетілгендей, Do -сыртқы 

диаметр, Dk   – сыртқы күшейтілген қабаттың диаметрі, Dj  – ішкі күшейтілген қабаттың 

диаметрі және Di -ішкі диаметр. 

 
33.1-сурет PSP деформациясы таза иілу кезінде.  

 
33.2-сурет  PSP көлденең қимасы. 
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33.3-сурет  Көлденең қиманың төрттен бір бөлігі. 

Осылайша, сыртқы пластикалық қабаттың максималды бойлық созылу кернеуі: 

 
Болат сымның бойлық созылу кернеуі: 

 
33.3-суретте көрсетілгендей, құбырдың көлденең қимасының төрттен бір бөлігі 

аналитикалық талдауда қолданылады. В сақинасының ортасында орналасқан бастапқы 

координаттары бар полярлық координаттар жүйесі орнатылған. R және θ координаталық 

осьтер радиалды және айналмалы бағыттарды білдіреді. Үш қабат ішкі қабат (ri ≤ r ≤ rj), 

ортаңғы қабат (rj ≤ r ≤ rk) және сыртқы қабат (rk ≤ r ≤ ro) сияқты анықталады. N-оралған 

сымдардың жалпы саны. Dm -ортаңғы қабаттың орташа жазықтығының диаметрі. α-болат 

сымдар мен ішкі құбырдың осі арасындағы орау бұрышы.  Геометриялық тұрғыдан, Γ 

спираль сымдарының қадамы: 

 

 
 

 
 

33.4-сурет Жарты осьтік қимасы. 
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Цилиндрлік координаттар жүйесі 33.4 суретте көрсетілгендей Γ = 1 қадамымен құбырдың 

бір бөлігіне қолданылады. Z координаталық осі осьтік бағытты білдіреді. 

33.2.2 Осьтік PSP жыртылу қысымы 

Негізінде баланс күштерінің осьтік бағытта, біз мынадай: 

 
 

мұндағы, 0.1-өндіруші ұсынған тәжірибе коэффициенті. 

d: Болат сымның диаметрі, мм  

N: Оралған болат сымдардың жалпы саны 

ri: Ішкі құбырдың диаметрі, мм 

ro: Сыртқы құбыр диаметрі, мм 

α: Болат сымдар мен осьтік бағыты арасындағы орамасының бұрышы, (°) 

σg:  Болат сым қысу кернеуі, МПа 

σp: ТЖПЭ ширату кернеуі, Мпа 

 

Осьтік PSP сыну қысымы σg = σbg  және σp = σbp болған кезде алынады, мұнда σbp болат 

сымның беріктігі болып табылады және σbp  ТЖПЭ сыну кернеуі болып табылады. 

 

 
мұндағы K=r0/ri 

 

33.2.3 Аудандық бағытта PSP үзілу қысымы 

 

Негізінде баланс күштердің окружном бағытта біз мынадай:  

 
Айналмалы бағыттағы PSP сыну қысымы σg = σbg  және σp = σbp. σp  болған кезде алынады, 

болат сымының төзімділік шегі болып табылады және σbp  ТЖПЭ жаншылу кернеуі болып 

табылады. 

 
мұндағы K=r0/ri. Сонымен, қысқа мерзімді иілу моментінде PSP сыну қысымы-осьтік сыну 

қысымының минимумы және айналмалы сыну қысымы [12], атап айтқанда: 

 
Болат сымдар мен ТЖПЭ есептеу күштерінің беріктігі мыс жабыны мен ТЖПЭ жұмсақ 

болат сымдарының үлгілері үшін созылатын тәжірибеден алынады. 
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33.2.4 Материалдарға арналған құраушы модель 

 

Тығыздығы жоғары полиэтилен (ТЖПЭ, ПЭ100) кеңінен т. б., коррозияға қарсы қорғау, 

тамаша иілгішлік, арқасында ішкі/сыртқы құбыр қабаттары үшін материалдар ретінде 

пайдаланылады  ТЖПЭ иілгішлікті, иілгішлікті және тұтқырлықты қамтиды және оның 

әсері температураға, уақытқа және жүктеме жағдайларына байланысты. Бұл зерттеуде иілу 

процесі үздіксіз және қысқа мерзімді деп болжанады; нәтижесінде ТЖПЭ тұтқырлығы мен 

сығылу қасиеттері ескерілмейді және ТЖПЭ материалдары үшін иілгіш-пластикалық 

модель таңдалады. ПЭ100 (PSP-де қолданылатын ТЖПЭ) және болат сымның созылу 

сынақтары ISO 527-2012 стандартына сәйкес жүргізілді [13]. Нәтижелер 33.5-суретте және 

33.1-кестеде көрсетілген.  

 Рамбберг-Осгуд моделі материалдың кернеуі мен деформациясының сызықтық 

емес арақатынасын сипаттау үшін қолданылады. (33.11) теңдеуінен изотропты 

беріктендірілген J2 пластикалық ток теориясы кезең-кезеңмен пластикалық күй теңдеуін 

модельдеу үшін қолданылады.  

 

 
 

 
 

33.5-сурет Созылу кернеуі - ПЭ100 (A) және болат сым (b) деформация қисығы.  
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33.1-кесте ПЭ100 және болат сымдардың механикалық қасиеттері.  
 

Құрамбөлік Тығыздығы 

(кг / м3) 

Серпімділік 

модулі (МПа) 

Пуассон 

коэффициенті 

Беріктік шегі 

(МПа) 

ПЭ100 940 1002 0.45 26.5 

Болат сым 7800 210000 0.26 1807.62 
 

Болат сымның күшейтілген қабаттары ТЖПЭ матрицасы мен болат сым торының 

каркасының тіркесімі болып табылады. Армирленген болат сым қабаттары құрлықтағы 

қолдану үшін құбырлардың ішкі қысымға төзімділігін жақсартуға арналған. ABAQUS 

соңғы элементтерінің бағдарламалық жасақтамасы болат сымның иілуге әсерін тексеру 

үшін таза полиэтилен және PSP құбырларын модельдеу үшін қолданылды. Нәтижелер 

33.6-суретте көрсетілген, иілу моменті-екі модельдің қисықтық қисығы бастапқы бөлімде 

бірдей. Екі модельмен сыни иілу моментінің айырмашылығы-0,69%. Болат сымның 

қаттылығын болдырмау, иілу кезінде күшейтілген қабатты жеңілдету ұсынылады. 

Армирленген болат сым қабаты ТЖПЭ матрицасының біртекті материалы ретінде 

қарастырылады және болат сым көлемінің әсерін есепке алу үшін төмендету коэффициенті 

енгізіледі.  

 Армирленген қабаттың қаттылық параметрін анықтау үшін эквивалентті қаттылық 

әдісі қолданылады. Мұнда ES=0, GS=0. Белгілі бір күшейтілген қабаттардың тоғыз 

механикалық параметрлері теңдеулермен өрнектеледі. (33.12) - (33.14).  
 

 
33.6-сурет Иілу моменті – PSP және ПЭ құбырларының қисықтық қатынасы. 
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33.7-сурет 0,2 м 1 иілу кезіндегі Нефограмма: ТЖПЭ (a) матрицасы және болат сым (b).  

 

33.3.Сандық модельдеу 

Сызықтық емес ақырғы элемент моделі ABAQUS бағдарламалық жасақтамасы негізінде 

жасалды. "Порция" командасының көмегімен құбырды төрт тығыз байланыс қабатына 

бөлуге болады (ішкі, сыртқы және екі күшейтілген қабат). Теориялық модельді тексеру 

үшін құбырдың қысқа ұзындығы (20 мм) қабылданады. Тиімді және дәл есептеулерді 

қамтамасыз ету үшін құбырды модельдеу үшін үш өлшемді қатты күйдегі C3D8I элементі 

таңдалды. Болат сым торының қаңқасы CATIA бағдарламалық қамтамасыз етудің 

көмегімен жасалған. ТЖПЭ  үшін Мизес фон критерийлері бар серпімді пластикалық 

материал моделі қолданылады және болат сым сызықтық серпімді материал ретінде 

модельденеді және сығымдау күші алынып тасталады. Ферманың элементтері (T3D2H) 
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тамаша бекітуді қамтамасыз ету үшін салынған. Осьтік бағытқа қатысты симметриялы 

шекаралық шарттар (Z осі) құбырдың бір ұшында қолданылады, ал екінші ұшында 

симметриялы шекаралық шарттар (U3 = UR1 = UR2 = 0) орнатылады. Мұндай шектеулер 

соңында біркелкі айналдыруды қолдана алады және көлденең қиманың еркін 

сопақтанусын қамтамасыз етеді. Иілу жүктемесін құбырдың соңында айналдыру арқылы 

алуға болады. Сызықтық емес статикалық талдау таңдалды (нефограмма опциясы). 33.7-

суретте ТЖПЭ матрицасы мен болат сымның иілуіндегі қисықтықтың нефограммасы 

көрсетілген. 

 

33.4 Тәжірибелік таза иілу сынағы 

33.4.1 Тест 

 

Теориялық әдісті және сандық есептеулерді растау үшін төрт нүктелі иілудің типтік 

сынақтары жүргізілді. Толық өлшем 33.2-кестеде көрсетілген. Эксперимент схемасы 33.8 

суретте көрсетілген, екі нүктелі жүктеме сынақ аймағында таза иілуді тудыруы мүмкін. 

Төрт нүктелі иілу эксперименттері үшін жүктеме сәулесі алдымен өсіп келе жатқан 2F 

жүктемесіне ұшырайды, содан кейін белгілі бір жылдамдықпен алға жылжиды (~ 0,2–0,4 

мм / с). D жүктеме сәулесінің ығысуы ығысу датчигінің көмегімен алынуы мүмкін. Иілу 

схемасына сәйкес құбырдың сынақ бөлімі таза иілу астында болады. Қатты қима құбырды 

Қоршаған Болат элементтерімен қамтамасыз етіледі. q0 көлденең сызығына қатысты қатаң 

бөліктің көлбеу бұрышын келесідей алуға болады:  

 
мұндағы r-роликтің диаметрі, D0  - қатты бөліктің сыртқы диаметрі, l-жүктеме нүктесі мен 

тірек арасындағы көлденең қашықтық. Сыналатын учаскенің k қисықтығы мен M иілу 

моментін сәйкесінше (33.16) және (33.17) теңдеулерімен есептеуге болады. Мұндағы L-

сыналатын учаскенің ұзындығы, F-жүктеменің жартысы. Содан кейін төрт нүктелі 

эксперименттік сынақтың көмегімен иілу моменті мен қисықтық қатынасын алуға болады.   

 

33.2-кесте Тәжірибенің үлгілердің өлшемдері. 

 

Қабат 

Ішкі 

радиусы 

(мм) 

Қалыңдығы 

(мм) 

Болат сым саны 

және орау бұрышы 

(градус) 

Материалдың 

құрамы 

Ішкі қабат 73 4.5 - ТЖПЭ 

Армирленген 

қабат 

77.5 1 160 (54.7) Болат сым және 

ТЖПЭ 

Армирленген 

қабат 

78.5 1 160 (-54.7) Болат сым және 

ТЖПЭ 

Сыртқы қабат 79.5 3 - ТЖПЭ 
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33.8 –сурет Схема (А), эксперименттік фото (б) және иілу нүктесі (в) иілу сынау.  

 

 
 

33.4.2 нәтижелер мен талқылаулар 

 

33.9-суретте эксперимент, теориялық әдіс және сандық модельдеу арасындағы иілу 

моменті мен қисықтықтың арақатынасы көрсетілген. Нәтижелер бір-бірімен 

салыстырмалы түрде жақсы үйлеседі. Иілу моментінің құлауы сынақ кезінде құбырдың 

бүгілуін білдіреді. Шекті иілу моменті ~4500 Н * м, сәйкес қисықтық ~0.6 м 1 құрайды. 

PSP-1 және PSP-2 екі эксперименттік қисықтардың арасындағы айырмашылық құбырдың 

бастапқы күйі мен жүктеме жылдамдығының айырмашылығымен түсіндіріледі.  

 Теориялық әдіс пен сандық модельдеудің нәтижелері өте жақсы сәйкес келеді, 

әсіресе көтеру кезеңінде және иілудің шекті қисықтығында. Осылайша, күшейтілген 

қабатты жеңілдетудің теориялық әдісі орынды болды.  Бұл сәтті иілу кезінде 

нефограммамен тексеруге болады (33.7-сурет), ТЖПЭ матрицасының кернеуі болат сымға 

қарағанда әлдеқайда жоғары. Бұл болат сым торының қаңқасы иілу қаттылығына аз әсер 

етеді дегенді білдіреді. Теориялық есептеу әдісі және жеңілдетілген күшейтілген қабат 

әдісі максималды иілу моментіне жеткенге дейін PSP бағалаудың сенімді нәтижесін бере 

алады.  
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33.9-сурет Тәжірибенің иілу сәті мен қисықтығының, теориялық әдіс пен сандық 

модельдеудің арақатынасы.   

 

Иілу моменті-қисықтық пен эксперимент пен теориялық әдіс арасындағы айырмашылық - 

~5%. Теориялық әдіс үш өлшемді есепті сақиналардың сызықты емес теорияларын 

қолдана отырып, екі өлшемді проблемаға жеңілдетеді. Есептеуде тек үш компонент 

ескеріледі  (σх, σq, tqr). Радиалды кернеу сияқты қайталама кернеу компоненттерін елемеу 

иілу кезінде көлденең қиманың қаттылығының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Тәжірибелік 

тәжірибе көрсеткендей, PSP соңында көлденең және тік бағытта ығысулар болады, ал 

теориялық әдіспен ығысу тек айналу кезінде байқалады.   

33.5 Аралас ішкі қысым және эксперименттік иілу сынағы.  

 

Талдау нәтижелерін тексеру үшін aoim D1599 сәйкес үш PSP құбырларындағы аралас иілу 

және ішкі қысым кезінде PSP үзілу қысымын зерттеу үшін эксперименттік сынақтар 

жасалып, жүргізілді [14]. Пайдаланылған PSP құбырларының ұзындығы 2000 мм және екі 

ұшы қайта пайдалануға болатын болаттан жасалған фитингтермен тығыздалған. Құбыр 

үлгілерінің геометриялық параметрлері 33.3-кестеде келтірілген. 33.4-кестеде 

материалдардың екі түрінің (ТЖПЭ және болат сым) физикалық-механикалық қасиеттері 

көрсетілген. ТЖПЭ-бұл матрицаға бекітілген болат сымдары бар құрылымдық матрица 

(ішкі, жабын және желімді қамтиды).  

 

33.3-сурет PSP геометриялық параметрлері. 

 

Параметр Мәні 

Ішкі радиусы, [мм] 73 

Сыртқы радиусы, [мм] 82.5 

Ішкі полиэтилен қабатының қалыңдығы, [мм] 4 

Сыртқы полиэтилен қабатының қалыңдығы, [мм] 3 

Ішкі армирленген қабаттың қалыңдығы, [мм] 1 

Сыртқы армирленген қабаттың қалыңдығы, [мм] 1.5 

PSP ұзындығы, [мм] 2000 

Болат сымдардың саны 153*2 
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Болат сымдарды орау бұрышы [°] ± 54.7 

 

33.4-кесте PSP физика-механикалық қасиеттері 

 

Материал ТЖПЭ Болат сым 

Тығыздығы, [кг / м3] 940 7800 

Юнг Модулі E, [МПа] 1002 210000 

Пуассон Коэффициенті, 𝜇 0.45 0.26 

Аққыштық шегі σ, [МПа] 25 2100 

Диаметрі, [мм] - 1.0 

 

33.5.1 Сынақ жабдықтары 

33.10-суретте көрсетілгендей, тестілеу жүйесі сығымдау, жарылудан қорғау, тірек қаңқасы 

және автоматты тіркеу жүйесінен тұрады. Компрессор жүйесіндегі айдау сорғысы 

қысымның тұрақты өсу жылдамдығын алу үшін реттеледі.  Үлгі бұзылғанға дейін қысым 

біркелкі және үздіксіз көтерілді (ағын 3,6 л / с). PSP белгілі бір қисықтығы бар тірек 

каркасына бекітілген, ал қажетті иілу моменті құбырға жүктелген.  Автоматты жазу жүйесі 

қысым мен уақытты жазады. 

33.5.2 Тестілік процедура 

PSP үзілуінің шекті қысымына төменде көрсетілген процедураларға сәйкес қол 

жеткізіледі.   

 

a. PSP үлгісін бөлме температурасында кем дегенде 2 сағат ұстаңыз. 

b. PSP үлгісін белгілі бір иілу радиусы бар тірек каркасына салыңыз. 

c. PSP үлгісін сумен толығымен толтырыңыз және оны қысу жүйесіне қосыңыз. 

d. Сынақ алдында жүктеме жылдамдығын 60 С-тан асатын етіп реттеңіз, жүктемені 

белгіленген жылдамдықпен бастаңыз. Қысымды біркелкі көбейтіңіз және үлгі 

жойылғанша жалғастырыңыз. Процесс барысында компьютер автоматты түрде қысым 

тарихын жазады.  Егер жүктемедің жалпы уақыты 60 с-тан аз болса, қысымның күрт 

төмендеуі істен шығуға әкеледі.  Егер ақаулық түйістің жанында пайда болса (50 мм 

шегінде), сынақ мақсатты деректерсіз тоқтатылады және басқа сынақ қажет. 

e. Сыну қысымы мен сыну жағдайын жазыңыз. 

f. Құбыр үлгісін басқасына ауыстырыңыз және раманың иілу радиусын 1,5 есе, 2 есе және 

құбыр үлгісінің шекті мәнін (иілу жоқ) минималды иілу радиусымен (MRI) реттеңіз.  

g. Қадамдарды А-дан Е-ге дейін қайталаңыз.  
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33.10-сурет Қысым үзілуіне тәжірибе жасауға арналған жабдық  

 

 
33.11-сурет Сынақ нәтижелері  

 

 
 

33.12-сурет Ішінара бұзылған құбыр 

33.5.3 Сынақ нәтижелері   

33.11-суретте үш түрлі иілу радиусы үшін сынақ деректері көрсетілген. Суретте 

көрсетілгендей, қысым тарихы үш кезеңге бөлінеді: қысымды тұрақтандыру кезеңі, 

қысымның жоғарылауы және құбырдың сыну кезеңі. Қысымды тұрақтандыру кезеңінде 

құбыр ауаны баяу сорып алады. Бұл кезеңдегі қысым іс жүзінде тұрақты. Осыдан кейін 

қысым екінші сатыға, қысымның жоғарылау сатысына өтеді. Құбыр істен шыққанша 

қысым тез артады.  Қысым кенеттен төмендеген кезде, 33.12-суретте көрсетілгендей, 

құбыр ішінара істен шығады. Бұл құбырдың сыну сатысында. Сынған тесіктің 

айналасындағы кейбір болат сымдар жарылып кетуі мүмкін. 

33.6 Нәтижелерді салыстыру 

 

33.5-кестеде үш түрлі иілу қисығы үшін есептелген және сыналған қысым үзілістерінің 

мәндері көрсетілген. Аналитикалық әдіспен есептелген сыну қысымы тәжірибелік 

мәліметтерге өте жақын. Ең жоғары салыстырмалы қателік (ауытқу) 5% - дан аспайды. 

Нәтижелерді жақсы үйлестіру иілу жүктемелері мен ішкі қысымның үйлесімінде PSP 

талдауында аналитикалық әдіс сенімді екенін көрсетеді.  

  Екі әдіспен де PSP сыну қысымы иілу радиусының жоғарылауымен 

(қисықтықтың төмендеуімен) жоғарылайтыны анық. Бұл PSP-ге көбірек иілу қолданылған 

кезде сыну қысымының төмендейтінін растайды. Бұл негізінен болат сымды иілу кезінде 

шекті мәнге жету оңай болатындығына байланысты.   

  33.13-суретте 2 ИМР мен 1,5 ИМР арасындағы айырмашылық 1 ИМР мен 1,5 

ИМР арасындағы айырмашылықтан аз екендігі көрсетілген. Иілу радиусы шексіз болғанда 

және құбыр тек ішкі қысыммен болғанда, экспериментте сыну қысымы 18,7 МПа құрайды 

және иілу радиусы 0,06 МПа абсолютті айырмашылық мәні бар 2 ИМР  болған кезде 

сынақ нәтижесіне өте жақын.  
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Сонымен қатар, барлық аналитикалық деректер сынақ деректерінен үлкен.  Негізгі себеп-

аналитикалық талдауда материалдар сызықтық серпімді деп болжанады, ал іс жүзінде олар 

серпімді болып табылады.  Алайда, қысымның бұзылуының инженерлік формуласы 

сенімді және сыну қысымын болжауға жарамды.  

 

33.5-кесте Үзілу қысымын салыстыру  

Иілу радиусы, 

[м] 

Аналитикалық 

шешім, [МПа] 

Эксперименттік 

деректер, [МПа] 

Ауытқулар 

1 ай 15.35 15.81 2.91% 

1.5 MRI 17.31 18.07 4.21% 

2 ай 18.29 18.64 1.88% 

 
     Иілу радиусы / ИМР 

33.13-сурет Екі әдісті салыстыру 

 

33.7 Қорытынды 

 

Бұл зерттеу таза иілу кезінде PSP тұрақсыздығының сопақтанусын ұсынады. Ұсынылған 

теориялық әдіс сақиналардың сызықты емес теориясын қолдана отырып және көлденең 

ығысу деформациясының нәтижелерін енгізе отырып, сондай-ақ күшейтілген қабатты 

жеңілдету әдісін қолдана отырып, сыртқы қысыммен PSP бойлық иілу кезіндегі 

тұрақсыздықты бағалауға мүмкіндік береді. Салыстырулар теориялық әдіс, ABAQUS 

бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып КЭА есептеу және иілу эксперименті 

арасында жүргізілді.  Бұл әдістердің нәтижелері бір-бірімен жақсы үйлеседі.   

      Болат сымның иілу қаттылығына әсері шамалы болуы мүмкін. Қисық иілу моменті-

теориялық әдіспен және ABAQUS бағдарламасының есептеулерімен қисықтық сыни иілу 

моментіне жақсы сәйкес келеді, бұл теориялық әдіспен күшейтілген қабат үшін 

эквивалентті әдіс орынды және дұрыс екенін айқын көрсетеді. Сыни иілу моменті және 

теориялық әдістің нәтижелері, ABAQUS бағдарламалары және эксперимент нәтижелері 

жақсы сәйкес келеді.  ABAQUS теориялық әдісі мен бағдарламасының нәтижелері өте 

сенімді, бұл практикалық инженерияда PSP-нің таза иілу кезіндегі сопақтануның 

тұрақсыздығына реакциясын болжау үшін айтарлықтай пайдалы.  

      Бұл тарауда иілу мен ішкі қысымның үйлесіміндегі PSP сыну қысымы да 

зерттеледі. Сызықтық материалдарға сүйене отырып, инженерлік қосымшаларда иілу мен 

ішкі қысымның үйлесімінде PSP сыну қысымын бағалау формулалары ұсынылған.  

Сонымен қатар, аналитикалық нәтижелерді тексеру үшін иілу және ішкі қысым кезінде 

PSP эксперименттік зерттеулері жүргізіледі. Салыстырулар иілу мен ішкі қысымның 

үйлесімінде PSP рұқсат етілген жүктемесін болжау кезінде ұсынылған әдістің дәлдігін 
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растады. Осылайша, осы зерттеуде жұмыс істеу мағынасы бар және PSP-ді инженерлік 

қолдану бойынша ақылға қонымды ұсыныстар береді. 
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34 
Болат сымнан жасалған байланған иілгіш 

құбырды зерттеу және көлденең қиманың 

құрылымы   

34.1  Кіріспе 

Байланған иілгіш болат сым құбырлар, сондай-ақ пластикалық құбырлар ретінде белгілі, 

болат сымнан жасалған көлденең-спиральды орамамен нығайтылған, мұнай-газ 

өнеркәсібінде, коммуналдық жабдықта және т. б. жақсы коррозияға төзімділігі, өндірістің 

төмен құны және орнатудың қарапайымдылығы арқасында кеңінен қолданылады. Болат 

сымнан жасалған байланған иілгіш құбырының типтік құрылымы үш компоненттен 

тұрады. Ішкі қаптау және сыртқы қаптау әдетте жоғары тығыздықтағы полиэтиленнен 

жасалады, ал жоғары берік болат сым торының қаңқасының қаптау мен жабынның 

арасында болады. ТЖПЭ матрицасы мен болат сым торының каркасын қосу үшін жоғары 

тиімді желім қолданылады.  Сондықтан қабаттар арасындағы шекара толығымен қосылған 

деп саналады. 

 Соңғы бірнеше онжылдықта көптеген зерттеушілер композиттік құбырлардың 

механикалық қасиеттерін зерттеді. Ксиа және басқалары [1,2] иілу, ішкі қысым, сыртқы 

қысым және т. б. арқылы талшықты орау арқылы жасалған көп қабатты композиттік 

құбырлардың механикалық реакциясын және шекті беріктігін зерттеу үшін аналитикалық 

әдісті ұсынды. Джинг және басқалар [3] композиттік қабаттың серпімді параметрлерін алу 

үшін сериялық және параллель модельді қолданды және тиісті эксперименттермен әртүрлі 

жүктемелерде болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлардың механикалық 

қасиеттерін сәтті болжады. Ли және т. б. [4] иілу кезінд болат сымнан жасалған байланған 

иілгіш құбырлардың тұрақтылығын жоғалту сипаттамасын зерттеді және композиттік 

қабаттың қалыңдығын арттыру байланған болат сымнан жасалған иілгіш құбырлардың 

иілу тұрақтылығын жақсартудың тиімді әдісі екенін көрсетті. Үзілу қысымын болжаудың 

инженерлік формуласын Ксионг және басқалар жасаған [5] және нәтижелер ақырлы 

элемент моделімен салыстырғанда кішкене қатені көрсетті. Ли [6] болат сымнан жасалған 

байланған иілгіш құбырлардың тұтқыр-серпімді сипаттамасын зерттеді және құрылымдық 

сипаттамаларға, матрицалық материалдың тұтқырлығына және байланыстырушы 

шайырға сүйене отырып, сызықты-тұтқыр-серпімді механикалық модель жасалды. 

34.2  Көлденең қиманың құрылымы  

34.2. Құрылыс процесі  

Жобаланған құбырдың сенімділігі мен қауіпсіздігін оңтайландыру және қамтамасыз ету 

үшін болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырларын жобалау процесінде барлық 

байланысты факторларды ескеру қажет. Маңызды факторлар-тасымалданатын өнім, 

функционалдық талаптар, пайдаланылатын құбырлардың қоршаған инфрақұрылымы мен 

ортасы, сондай-ақ пайдалану және орнату шарттары және т. б. Жобалау процесінің негізгі 

идеясы-сыну қысымын талдау арқылы көлденең қиманың құрылымын анықтау, содан 
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кейін Тапсырыс берушінің барлық талаптарына сәйкес келетін болат сымнан жасалған 

байланған иілгіш құбырды жобалау үшін басқа беріктік сипаттамаларын зерттеу. 

 Жобалау процедурасы келесі қадамдар бойынша жүзеге асырылады: 

• 1-ші қадам. Материалды таңдау. 

 Полимер қабатының материалы әдетте тасымалданатын өнімнің қасиеттеріне 

байланысты анықталады. 

• 2-ші қадам. Эскиздік жоба. 

 Есептік кезеңді қысқарту үшін, иілгіш құбырдың көлденең қимасының негізгі 

құрылымын анықтау үшін есептелген үзілу қысымы қолданылады. 

• 3-қадам. Беріктік сипаттамаларын тексеру.  

 Иілгіш құбырдың көлденең қимасының құрылымын анықтағаннан кейін сәтсіздік 

кернеуі, қысу қысымы және т.б. алынады және жобалық талаптардың орындалғаны 

расталады. Әйтпесе, құрылым өзгеретін болады. 

• 4-ші қадам. Соңғы элемент моделін қолдана отырып тексеру. 

 34.1-суретте болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырларды егжей-тегжейлі 

жобалау процесінің схемасы көрсетілген.  

 

34.2.2  Құрылыс параметрлері 

 

34.1-кестеде болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырларды жобалау үшін 

анықталуы керек көлденең қиманың параметрлері көрсетілген.  

Өндіріс процесінде болат сым ішінара матрицада орналасқанына көз жеткізу үшін болат 

сым белгілі бір алдын ала кернеу күшімен оралады. Ішкі қаптаманың қалыңдығы орау 

процесінде бұзылудың алдын алу үшін жеткілікті үлкен болуы керек. Әдетте, ішкі 

қаптаманың қалыңдығының құбыр қабырғасының жалпы қалыңдығына қатынасы 0,4-тен 

асады. Құбыр қабырғасының жалпы қалыңдығының құбырдың ішкі радиусына қатынасы 

0,1-ден асады. Сыртқы жабын, әдетте, ішкі қаптамадан жұқа болады. Болат сымның 

диаметрі әдетте 0,5 мм, 0,8 мм, 1,0 мм немесе 1,2 мм болатын сипаттамаға байланысты. 

Ксионг және басқалар жүргізген сезімталдықты зерттеу негізінде [5] орамның оңтайлы 

бұрышы 57,2 градус, онда бұралу мен ығысу болмайды.  
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34.1-сурет. Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырларды жобалау әдістемесі.  

 

34.1-кесте.  Көлденең қиманың құрылымдық параметрлері  

 

Параметрлері Таңба  Өлшем бірлігі 

Ішкі радиусы Ri мм 

Ішкі қаптаманың қалыңдығы ti мм 

Жалпы құбыр қалыңдығы t мм 

Армирленген қабат саны n - 

Бір қабаттағы болат сым саны N - 

Орау бұрышы 𝛼 ° 

Болат сымның диаметрі dst мм 

Сыртқы жабынның қалыңдығы to мм 

 

Ішкі қаптаманың қалыңдығын, армирленген қабаттардың санын, болат сымның диаметрін 

және орау бұрышын анықтағаннан кейін, басқа параметрлерді келесі теңдеулер бойынша 

есептеуге болады: 

 Армирленген қабаттың жалпы қалыңдығы: 

 
Бір қабаттағы болат сым саны: 
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мұнда, Ti және Tj -  тиісінше ішкі қаптау және армирленген қабатының қалыңдығы. dst – 

Болат сымның диаметрі, n – армирленген қабаттар саны, b өндіруші ұсынған болат сым 

жабынының қалыңдығын білдіреді, 𝛼 және Ri - орам бұрышы және ішкі радиусы.  

 

34.2.3  Қасиеттері мен мүмкіндіктері 

Серпімді қасиеттері 

 

Моноқабатқа арналған серпімді параметрлердің толық сипаттамасын Чжэн ке және 

басқаларына жатқызуға болады [3].  Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың 

жалпы қаттылық матрицасы әр қабаттың қаттылық матрицаларын біріктіру арқылы 

алынады Q(k) және әр қабаттың көлемдік қатынасы V(k), ұсынылған Чоу және басқалары 

әдісі негізінде [7], ол келесі формула бойынша анықталады: 

 
мұнда V(2) = V(3) = tc/2t, V(1) = ti/t, V(4) = to/t. және ti, tc, to ішкі қабаттың, күшейтілген 

қабаттың және сыртқы қабаттың қалыңдығын білдіреді. t-жалпы құбыр қалыңдығы. 

 

 
 

мұнда, ∆𝑘= |
𝑄44

(𝑘)
𝑄45

(𝑘)

𝑄54
(𝑘)

𝑄55
(𝑘)

|.  𝑆̅ жалпы иілгішлік матрицасы �̅� жалпы қаттылық матрицасына 

кері. Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлар үшін серпімділі коэффициенттері 

мынадай түрде көрсетіледі:  

 



 

526 
 

 
 Үзілу қысымы 

Осьтік күш тепе-теңдігіне сәйкес, болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырының 

осьтік жыртылу қысымы келесідей көрінеді [5]:  

 
 

мұнда: N - бір қабаттағы болат сымдардың саны. n – армирленген қабаттар саны, ri – ішкі 

радиус, [мм], ro – сыртқы радиус, [мм], d – болат сымның диаметрі, [мм],  𝛼  – осьтік 

бағыттағы орау бұрышы, [°], 𝛼𝑏𝑝 – ТЖПЭ меншікті жүктемесі, [MПa], 𝛼𝑏𝑔 - болат сымның 

аққыштық шегі, [МПа]. 

 Сол сияқты, болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың үзілу қысымы 

келесі формула бойынша анықталады: 

 
Қысқа мерзімді үзілу қысымы сақиналы сыну қысымының және осьтік сыну қысымының 

минималды мәні ретінде анықталады. 

 
 Ығысу қысымы 

Құбырдың көлденең қимасы сыртқы қысымның әсерінен эллиптикалық түрде 

деформациялануы мүмкін. Жүктеме жоғарылаған сайын эллиптикалық деформация 

біртіндеп артады. 34.2-суретте көрсетілгендей, жүктеме құбырдың шекті көтергіштігіне 

жеткенде, эллиптикалық деформация күрт артады, ал құбырдың көтергіштігі күрт 

төмендейді.  Бұзылудың бұл түрі тұрақтылықтың жоғалуына байланысты жойылу ретінде 

анықталады. 

 Изотропты материалдан жасалған құбыр үшін критикалық сыртқы қысымды 

есептеу формуласы келесідей:  

 
(34.13) теңдеуді анизотропты құбыр үшін тікелей қолдануға болмайды. Алайда 

анизотропты нүктенің айналмалы қаттылығы келесідей өрнектеледі  𝐸𝜃ℎ3 /12(1 −
𝜇𝜃𝑧𝜇𝑧𝜃). Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлар үшін критикалық сыртқы 

қысым теңдеуі теңдеудегі құбырдың қаттылығын өзгерту арқылы алынады (34.13):  
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мұнда, r, 𝜃 және z индекстері цилиндрлік координаталардың үш бағытын білдіреді. 𝐸𝜃  - 

шеңбер бағытындағы серпімділік модулі, 𝜇, 𝑡  және D0 - Пуассон коэффициенті, құбырдың 

қалыңдығы және сыртқы диаметрі. 

 

 Минималды иілу радиусы 

Болат сымнан жасалған байланбаған иілгіш құбырдың ең аз иілу радиусы (МИР) 

келесідей көрсетілген: 

 
34.2-сурет. Сыртқы қысым кезіндегі деформация 

мұнда 𝜇𝑧𝑟  Z-R жазықтығының Пуассон коэффициенті, Dm – құбырдың орташа диаметрі 

және R0 , t сыртқы радиус пен жалпы қалыңдығын білдіреді. k – максималды қисықтық. 

Хуанг және басқалары [8] болат сымдарының санының, орау бұрышының, болат сымның 

диаметрінің және ішкі қабырғаның қалыңдығының МИР сияқты кейбір негізгі 

параметрлердің әсерін зерттеді. Сезімталдықты талдау нәтижелеріне негізделген түзету 

коэффициентін қосу арқылы минималды иілу үшін модификацияланған теңдеу ұсынылды:  

 
мұнда, N – бір қабаттағы болат сымдардың саны, a – орау бұрышы, d және ti болат 

сымның диаметрін және ішкі қаптаманың қалыңдығын білдіреді.  

 Үзілу қысымы. Аралас иілу 

Кирчхоффтың «жазық қима тегіс және орташа бетке перпендикуляр болып қалады» деген 

болжамымен қатар, бұл бөлімде 33-тарауда қабылданған әдіс қолданылады. Қисықтық 
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және көлденең қиманың деформациясы таза иілу жүктемесінің әсерінен ұзындығы 

бойынша біркелкі болады.  

 34.3-суретте келесі теңдеулерде қолданылатын болат сымнан жасалған байланған 

иілгіш құбырлардың диаметрінің анықтамалары көрсетілген. Таза иілуге ұшыраған 

армирленген қабаттың максималды созылу деформациясы келесідей көрінеді:  

 

 

34.3-сурет. Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбыр диаметрін анықтау  

Сыртқы пластикалық қабаттың максималды бойлық созылу кернеуі: 

 
мұнда EZ1, EZ2 және  EZ3 - ішкі қаптаудың, армирленген қабаттың және сыртқы 

пластикалық қабаттың серпімділігінің осьтік модулі. Болат сымның созылу бойлық 

деформациясы мынаған тең: 

 
Болат сым кернеуі: 

 
Қысқа мерзімді үзілу қысымына ұқсас, иілу кезіндегі осьтік сыну қысымы келесідей 

анықталады: 
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мұнда: N – бір қабаттағы болат сымдардың саны. n – армирленген қабаттар саны. 

 Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың айналмалы үзілу қысымы 

келесідей анықталады: 

 
Иілу кезіндегі үзілу қысымы келесі формула бойынша көрсетіледі:  

 

34.3   Зерттеу 

Бұл бөлімде, оның жобалау процесін суреттеу үшін, болат сымнан жасалған байланбаған 

иілгіш құбырды зерттеу жүргізілді. Мысал ретінде диаметрі 5,67 дюйм болатын, жобалық 

қызмет мерзімі 20 жыл, жобалық температурасы 20°C және жобалық қысымы 12,0 МПа 

болатын иілгіш құбыр таңдалды. Таңдалған материалдар параметрлері 34.2-кестеде 

көрсетілген.  

34.2-кесте.  Материалдар параметрлері 

Материалдар параметрлері ПЭ100 Болат сым 

Тығыздығы, [кг / м3] 940 7800 

Юнг модулі, [МПа] 1002 210000 

Пуассон коэффициенті 0.45 0.26 

Беріктік шегі, [МПа] 25 2100 

34.3-кесте.  Жобалық коэффициент  

Тоқтап қалудың 

рұқсат етілген 

ықтималдығы 

Ішкі қысым Иілу 
Сыртқы 

қысым 

Ішкі қысым 

аралас иілу 

7.64E-6 1.69 2.03 2.57 2.69 

 

Жобалау талаптарына сүйене отырып, ішкі қаптаманың қалыңдығы, болат сымның 

диаметрі және болат сым жабынының қалыңдығы тиісінше 3,5 мм, 1 мм және 0,125 мм 

тең болып қабылданады.  Орау бұрышы - 57 °, армирленген қабаттар саны - 2. 

Армирленген қабаттың жалпы қалыңдығы және бір армирленген қабаттағы болат 

сымдардың саны (34.1) және (34.2) теңдеулер бойынша есептеледі, ал есептелген мәндер 

2,5 мм және 153 құрайды. Сыртқы жабынның қалыңдығы 3 мм. 

 Жеке жобалық коэффициенттер осы кітаптың 4-тарауында егжей-тегжейлі 

сипатталған сенімділікті талдау арқылы анықталады. Қарсылық пен жүктеме біркелкі 

бөлінеді деп болжанады, мәліметтер жинауды қолданудың орнына, осы тарауда 34.3-

кестеге есептелген және жинақталған есептеу коэффициенттері қолданылады.  

(34.9) - (34.12) теңдеулеріне сәйкес үзілістің осьтік қысымы 22,30 МПа, ал үзілістің 

айналмалы қысымы 18,25 МПа құрайды. Осылайша, үзілу қысымы - 18,25 МПа.  Үзілу 

қысымы үшін 1,69 жобалық коэффициентті ескере отырып, алшақтықтың есептік қысымы 

10,80 МПа құрайды, бұл 12,0 МПа есептік қысымнан төмен. Сондықтан жобалық талаптар 

қанағаттандырылмайды.  

 Ішкі қаптаманың қалыңдығы 4 мм-ге дейін өзгереді, ал есептелген сыну қысымын 

арттыру үшін басқа параметрлер өзгеріссіз қалады. Бұл жағдайда есептелген алшақтық 

қысымы 21.22 МПа құрайды, ал алшақтықтың жобалық қысымы 12,56 МПа құрайды, 
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жобалық коэффициенті 1,69, жобалық қысымнан 12,0 МПа жоғары, ішкі қаптаманың 

қалыңдығы 4 мм, бұл жобалық талаптарға сәйкес келеді.  

 Жобалық қысымды тексеру нәтижелері негізінде болат сымнан жасалған иілгіш 

құбырлардың жобалық өлшемдері 34.4-кестеде келтірілген. 

 34.5-кестеде әртүрлі жүктеме жағдайларында иілгіш құбырдың жобалық 

мүмкіндіктері, ал 34.6-кестеде сәйкесінше 34.3-кестеде келтірілген жобалық 

коэффициенттерді ескере отырып, жобалық беріктік сипаттамалары көрсетілген. 

 

34.4    Соңғы элемент моделі бойынша тексеру 

 

Әр түрлі жобалық беріктік сипаттамалары үшін болат сымнан жасалған байланған  иілгіш 

құбырды тексеру үшін әртүрлі ақырлы элементтер модельдері қолданылады. Соңғы 

элементтік модельдерде полимер қабаттары көлемді элементтермен, ал болат сым 

сәулелік элементтермен модельденеді. Модельде C3D8R  көлемді элементі және басқаша 

анықталмаса T3D2 ферма элементі қолданылады. Болат сым ABAQUS «ендірілген аймақ» 

алгоритмі арқылы матрицаға салынады. Бақылау нүктесі жүктеме мен шекараны тиімді 

басқару үшін сол жақтағы көлденең қиманың ортасында жасалады. Барлық түйіндер тірек 

нүктесімен «кинематикалық қосылыста» сол жақ ұшының көлденең қимасында. 33.4-

суретте жоғары тығыздықтағы полиэтилен қабаттарының жартысы жақсы көру үшін 

алынып тасталған болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың үш өлшемді соңғы 

элементтік моделі көрсетілген.  

Аналитикалық шешімде материалдардың сызықтық қасиеттері қолданылады, ал соңғы 

элементтер моделінде ТЖПЭ мен болат сымның серпімді пластикалық қатынастары 

қолданылады. 

 Үзілу критерийі болат сымның немесе полимер қабатының Мизесі бойынша кернеу 

ретінде белгіленеді, олардың қайсысы беріктік шегіне тезірек жететініне байланысты. 

34.5-суретте үзіліс сәтсіз болған кезде сыртқы күшейтілген қабаттың салмағы бойынша 

кернеудің контурлық графигі көрсетілген. Шекаралық жағдайлар екі жақтың 

нәтижелеріне әсер етеді, сондықтан нәтижелер құбырдың ортаңғы бөлігінен таңдалады. 

 

34.4-кесте. Геометриялық параметрлер 

 

Параметрлер Мәні 

Ішкі радиусы 73.0 

Ішкі қаптаманың қалыңдығы 4.0 

Армирленген қабаттың жалпы қалыңдығы 2.5 

Армирленген қабат саны 2 

Бір қабаттағы болат сым саны 153 

Орау бұрышы, [°] 57 

Болат сымның диаметрі 1.0 

Сыртқы жабынның қалыңдығы 3.0 

 

34.5-кесте. Әр түрлі жүктемелердегі жеке қабілеттер. 

 

Үзілу 

қысымы 
МИР 

Жаншылу 

қысымы 

1.5 МИР кезіндегі үзілу 

қысымы 

21.22 МПа 1.358м 0.54 МПа 17.31 МПа 

  

34.6-кесте. Әр түрлі жүктемелердегі жобалық беріктік сипаттамалары. 

 

Үзілудің Жобалық МИР Жаншылудың 1.5 МИР кезінде үзілудің 
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жобалық 

қысымы 

жобалық қысымы жобалық қысымы 

12.56 МПа 0.669м 0.21 МПа 6.43 МПа 

 

 
 

34.4-сурет.  Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың соңғы элемент моделі 

 

 
 

34.5-сурет. Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың үзілу қысымы, [MПa]. 

 

 
 

34.6-сурет. Иілу моменті мен қисықтық арасындағы байланыс  
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Сақиналы модель болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың иілу қабілетін 

болжау үшін жасалған. Бұл модельде қатты элементтер (C3D8I) радиалды бағытта 

берілудегі артықшылығына байланысты қолданылады. Полиэтилен қабаттары үшін 

қисықтық пен иілу моменті арасындағы байланыс 34.6 суретте көрсетілген. Құбырдың ең 

үлкен иілу қисығы (немесе ең аз иілу радиусы) қисықтықтың максималды иілу сәтіне 

сәйкес келетін иілу қисығы ретінде анықталады.  

     Ішкі қысыммен аралас иілу кезіндегі иілгіш құбырлар үшін істен шығу 

критерийлері болат сымның немесе полимер қабатының Мизес кернеуі өзінің шекті 

беріктігіне жететін таза ішкі қысым үшін критерий ретінде белгіленеді. 34.7-суретте иілу 

радиусы 1,5 МИР қысым үзілген кезде Мизес бойынша кернеудің контурлық графигі 

көрсетілген. 

Сопақша мен сыртқы қысым арасындағы байланыс 34.8 суретте көрсетілген. Сыртқы 

қысым жоғарылаған сайын сопақтылық жоғарылайды, ал ең жоғарғы нүкте - бұл 

құбырға төтеп бере алатын максималды сыртқы қысым. 

     34.7-кестеде талдамалы шешімнің нәтижелерімен салыстырғанда болат сыммен 

жасалған иілгіш құбырлардың ақырлы-элементтік талдау нәтижелері берілген. Екі әдіс 

арасындағы нәтижелердегі айырмашылықтар 10,0% құрайды, бұл болат сымнан 

жасалған байланған иілгіш құбыр арқылы жасалған өткізу қабілеттілігін болжаудың 

дәлдігін растайды.  

 

 
 

34.7-сурет. 1.5 МИР кезінде PSP үзілу қысымы, [MПa]. 

 

 



 

533 
 

 

34.8-сурет. Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлардың сыртқы қысымы мен 

сопақшасы арасындағы байланыс.  

 

34.7-кесте.  Аналитикалық шешім мен СЭТ арасындағы салыстыру.  

 

Жүктеме 
Аналитикалық 

шешім 
СЭТ Айырмашылық 

Үзілу қысымы, [МПа] 21.22 20.88 1.6% 

MРИ, [м] 1.36 1.35 0.89% 

Үзілу қысымы, [MПa] 0.54 0,58 6.9% 

1.5 МИР иілу радиусындағы 

үзілу қысымы, [МПа] 

17.31 
 

17.41 0.60% 

 

34.5   Қорытынды  

Бұл тарауда болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың және көлденең қиманың 

жобалау процесі ұсынылған. Біріншіден, көлденең қиманың құрылымы мен параметрлері 

жобалық талаптарға сәйкес орнатылады. Содан кейін, таңдалған қиманың жобалық 

талаптарға сәйкестігін немесе аналитикалық үзілу қысымының шешімін 

пайдаланбайтындығын тексеру үшін оорнатылды. Көлденең қиманың параметрлерін 

таңдағаннан кейін сыртқы қысымды, иілуді және иілу кезіндегі үзілу қысымын қоса 

алғанда, басқа жеке сипаттамалар есептеледі. Соңында, аналитикалық шешімнің дәлдігін 

тексеру үшін әр түрлі қуат үшін әр түрлі элементтер модельдері жасалады. 

Аналитикалық шешім мен СЭТ нәтижелерін салыстыру аналитикалық шешім болат 

сымнан жаалған байланған құбырларының әртүрлі сипаттамаларын болжау үшін 

жеткілікті тиімді және дәл екенін көрсетеді.  
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35 
Болат сымнан жасалған байланған иілгіш  

құбырлардың зақымдануын бағалау 

35.1  Кіріспе 

Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлар композиттік құрылымдық 

құбырлардың жаңа түрін ұсынады және жақсы коррозияға төзімділігі мен салыстырмалы 

түрде арзан өндірісі мен монтажының арқасында су асты құбыржолдарында қолдануға 

үлкен әлеуетке ие.  

 Болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырға арналған әдеттегі құрылым 

жоғары тығыздықтағы ішкі / сыртқы термопластикалық полиэтилен қабатынан (ТЖПЭ) 

және көп қабатты болат сым торының күшейтілген қаңқалық қабатынан тұрады. 

Армирленген болат сым қабаты құбырдың ішкі қысымға төтеп беру қабілетін едәуір 

арттырады [1]. 

 Иілгіш құбырлар қабаттарды өндіру, орнату немесе сыртқы әсер ету кезінде 

зақымдалады [2, 3]. Коррозия, шұңқырлар, сызаттар және бөгде заттардың майысуы 

сияқты ақаулар көп жағдайда құбыржолдың істен шығуына себеп болады. Соңғы 

онжылдықта жабындысы бар құбырдың зақымдануын бағалау әртүрлі әдістерді қолдану 

арқылы зерттелді [4, 5]. Алайда, толық емес мәліметтерге байланысты иілгіш 

құбыржолдардың істен шығу механизмін егжей-тегжейлі талдау әлі де жоқ. Бұл тарауда 

сандық талдау және ақырлы элементтік талдау көмегімен болат сымнан жасалған 

байланған иілгіш құбырлардың қысқа мерзімді үзілу қабілетіне келесі ақаулық 

параметрлерінің әсері көрсетілген: 

• Болат сымды орау бұрышы 

• Болат сымның диаметрі 

• Жетіспейтін болат сым 

• Зақымдалған ішкі немесе сыртқы пластикалық қабат 

• Беткі қабаттың бөлінуі  

35.2  Аналитикалық әдіс 

35.2.1 Негізгі болжамдар 

Кәдімгі қабатты композиттік құрылымдардан айырмашылығы, болат сымнан жасалған 

байланған иілгіш құбырлар күрделі құрылыстың жаңа түрін ұсынады. Инженерлік 

тұрғыдан алғанда, құбыр қатты орта дене болып саналады. Төменде құбырдың көлденең 

қимасы мен теориялық есептеулерді жеңілдететін кейбір негізгі болжамдар келтірілген:  

• Болат сым және ТЖПЭ матрицасы деформация кезінде тығыз байланысты, 

сондықтан интерфейсінде салыстырмалы сырғанау жоқ; 

• Қабаттар арасында салыстырмалы сырғанау жоқ; 

• Құбырдың радиалды осіне көлденең қимасы қысылғанға дейін де, кейін де 

перпендикуляр болады; 
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• Болат сымның серпімді модулі полиэтиленге қарағанда әлдеқайда үлкен 

болғандықтан, болат сым максималды созылу күшіне жеткенде ішкі қысым құбыры 

істен шығады; 

• Болат сым және ТЖПЭ қатты және біртекті болып табылады, саңылаулары мен 

жарықтары жоқ; 

• Болат сым мен ТЖПЭ механикалық сипаттамалары аз деформациялармен және 

бастапқы кернеудің жоқтығымен сызықты серпімді. 

35.2.2 Кернеу мен деформацияның өзара байланысы  

Соңғы элементтерді талдау үшін болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың 

геометриясы 35.1-кестеде көрсетілген. N - оралған болат сымдардың жалпы саны,  𝛼 – 

болат сым мен осьтік кернеу арасындағы орау бұрышы, (°). Rst – болат сым радиусы. 

ПЭ100 матрицалық материал үшін ТЖПЭ ретінде қолданылады, ал 35.2-кестеде ПЭ100 

материалдарының типтік қасиеттері көрсетілген. Армирленген материал мыс жабыны бар 

болат сым болып табылады, оның сипаттамалары 35.3-кестеде келтірілген.  

 

35.1-кесте. Құбыр параметрлері 

 

Ri 

(мм) 

Rj (мм) Rk (мм) Rl (мм) Rst (мм) α (°) N 

73.0 77.0 79.5 82.5 0.5 57.0 153*2 

 

35.2-кесте.  ПЭ100 физикалық-механикалық қасиеттері. 

 

Тығыздығы, rpe 

(кг/м3) 

Юнг модулі,  

Epe (MПа) 

Пуассон 

коэффициенті, 𝝁pe 

Шекті беріктік, Xpe 

(MПa) 

940 1002 0.45 25 

 

Симметриялы жүктеме астындағы иілгіш құбыр үшін (мысалы, ішкі қысым), құбыр 

қабаттарының кернеуі мен деформациясы θ-ге тәуелді емес. Сол сияқты, радиалды және 

осьтік деформациялар z және  r-ге тәуелді емес. 35.1-суретте жаһандық координаттар (а) 

және иілгіш құбырдың көлденең қимасы (b) көрсетілген. r, θ және z координаталар 

жүйесіндегі радиалды, айналмалы және осьтік бағытты білдіреді. 

  ur, uq, және uz таңбалары радиалды, айналмалы және осьтік ығысулар болып 

табылады және келесідей өрнектеледі: 

 
Цилиндрлік координаттардағы ішкі және сыртқы полиэтилен қабаттарының ығысу-

деформация байланысы келесідей өрнектеледі:  
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35.3-кесте.  Болат сымның физикалық-механикалық қасиеттері. 

 

Тығыздығы, rst 

(кг/м3) 

Юнг модулі, Est  

(MПa) 

Пуассон 

коэффициенті, 𝝁st 

Шекті беріктік, Xst 

(MПa) 

7800 210000 0.26 2100 

 

 
 

35.1-сурет. Иілгіш құбырдың көлденең қимасының ғаламдық координаттары (a) және 

төрттен бір бөлігі (b). 

 

Ығысу-деформация байланысы келесідей жеңілдетілген: 

 

 
 

Жабу қатынасы k қабатының кернеу-деформациясы келесідей көрінеді:  
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мұнда, �̅�𝑘 - қаттылық матрицасы және 𝑆̅𝑘  - иілгішлік матрицасы 

 

 
Көлемдік күшті ескерместен, цилиндрлік координаталар жүйесіндегі күштердің тепе-

теңдік теңдеуі келесідей өрнектеледі: 
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(35.1–35.3), (35.5) және (35.6) теңдеулерін (35.8) алмастыра отырып, күштер балансының 

теңдеуі мынаған айналады:  

 
Ығысу келесідей қарастырылады: 

 

(35.8) теңдеуді (35.4) теңдеуге алмастыра отырып, деформация келесідей өрнектеледі: 

 
Армирлеуші қабаттар 

Армирлеуші қабаттың материалы макроскопиялық изотропты және цилиндрлік 

координаттар жүйесіндегі анықтаушы қатынас келесідей өрнектеледі:  
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Жергілікті координаттар жүйесіндегі анықтаушы қатынас келесідей өрнектеледі: 

 
Ei, 𝜇 ij, Gij (i, j = T, L, r) сәйкестік матрицасы Халпин-Цайдың эмпирикалық 

формуласымен анықталады. Ғаламдық координаттар жүйесінде кернеу мен деформация 

𝑇𝜀
𝑘 өзгереді. 

 
мұнда, 
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мұнда, m = cos 𝛼, n = sin 𝛼  және 𝛼 болат сымдардың орау бұрыштары болып табылады. 

 
мұнда, [𝑆̅](k) және  [S](k) (35.17-35.22) теңдеуден қол жеткізілді 

 
Тепе-теңдік теңдеулері 

Құбыр ішкі қысым астында болған кезде кернеудің шекаралық шарттары келесідей 

өрнектеледі: 

 
мұнда p – ішкі қысым. Ығысудың шекаралық шарттары келесідей болады: 

 
Құбыр ішкі қысым астында болған кезде, болат сыммен нығайтылған қабаттың жүктемесі 

радиалды және k және k + 1 ТЖПЭ қабатының кернеулерінде мутацияны тудырады.  

ТЖПЭ қабатының радиалды кернеуі мен талшықты қабаттың сақиналық кернеуі арасында 

тепе-теңдік бар. 

 
Айналдырылған тепе-теңдіктің интегралдық теңдеуі: 
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Осьтік күш тепе-теңдігінің теңдеуі: 

 
Ck және Dk барлық қабаттар үшін тең болғандықтан, талшықпен күшейтілген иілгіш 

болат сым құбырының n қабаты үшін белгісіздердің саны 2n + 2 құрайды, атап айтқанда, 

A(1), A(2), …, A(n), B(1), B(2), …, B(n), C, D. Белгісіздер теңдеулермен шешіледі (35.24-35.29). 

 

35.3  Соңғы элементті талдау 

35.2-суретте ABAQUS моделінің торының болат сымнан жасалған байланған иілгіш 

құбырға таралуы көрсетілген. Үш өлшемді деформацияланатын қатты күйдегі C3D8R  

элементі ішкі, армирленген және сыртқы қабаттарды іріктеу үшін қолданылады. 

Шекаралық жағдайлардың әсерін болдырмау үшін, әдетте, ішкі қысымдағы иілгіш 

құбырдың соңғы элементтерін талдау үшін модельдің ұзындығы спираль қадамынан 5-7 

есе артық таңдалады. Бұл мысалда ұзындығы 1600 мм модель қолданылады. T3D2 

фермасының элементтері соңғы элементтік модельде болат сым үшін қолданылады. 

CATIA бағдарламалық жасақтамасы ABAQUS соңғы элементтік моделі үшін спиральды 

оралған болат сым моделін құру үшін қолданылады.  

 
35.2-сурет. Болат сымнан жасалған иілгіш құбырдан жасалған ABAQUS торының моделі. 

 

35.4  Аналитикалық әдіс пен СЭТ салыстыру 

35.3-суретте соңғы элементтік талдау әдісімен ішкі қысымның әсерінен деформация 

нәтижелері көрсетілген. Болат сымның беріктігі 2100 МПа болғандықтан, тиісті серпімді 

деформация шамамен 1,0% құрайды, ал үзілусіз ТЖПЭ деформациясы 20,0% - дан 

астамды құрауы мүмкін.  1% деформация шегі болат сымның істен шығу критерийі 

ретінде қолданылады.  Суретте көрсетілгендей, болат сым ішкі қысым 19,4 МПа-ға дейін 

көтерілген кезде өзінің шектік күйіне жетеді (деформация 1,0%). 35.4-суретте СЭТ мен 

аналитикалық шешім арасында есептелген болат сымның деформациясын салыстыру 

көрсетілген. Екі техникада да ішкі қысымның жоғарылауымен болат сымның 

деформацияларының әртүрлілігі бірдей, бұл аналитикалық әдіс теориясының дәлдігін 

көрсетеді.  Ішкі болат сымның деформациясы сыртқы сымнан сәл үлкенірек және сынақ 
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нәтижелеріне сәйкес келеді. Аналитикалық және сынақ нәтижелері ішкі болат сымның 

істен шығуы құбырдың бұзылу критерийі екенін көрсетеді.  

Аналитикалық нәтиже мен СЭТ нәтижесі арасындағы ауытқулар осьтік деформациялар 

үшін 7% және айналмалы деформациялар үшін 5% құрайды. 35.5-суретте ішкі қысым 

кезінде ішкі болат сымның деформациясының өзгеруі көрсетілген. Ауытқулар шекаралық 

жағдайларға, сондай-ақ аналитикалық шешімдегі композиттік қабатты жеңілдетуге 

байланысты болуы мүмкін. 35.4-кестеде әртүрлі әдістер үшін қысқа мерзімді үзілу 

қабілетін салыстыру көрсетілген.   

 

 
 

35.3-сурет. Ішкі қысым астында құбыр деформациясының таралуы. 

 

 
 

 
 

35.4-сурет. СЭТ мен аналитикалық шешім арасындағы болат сымның деформациясын 

салыстыру. 
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Ішкі қысым МПа 

 

35.5-сурет. Ішкі қысым кезінде ішкі болат сымның деформациясының өзгеруі.  

 

35.4-сурет. Әр түрлі әдістер үшін қысқа мерзімді сыну қабілетін салыстыру. 

 

 Аналитикалық 

әдіс 

СЭТ әдісі Инженерлік 

формулалар 

Қысқа мерзімді үзілу 

қабілеті (MПa) 
19.10 19.00 19.28 

 

Ескерту: инженерлік формулалардың нәтижесі осьтік және дөңгелек баланстың 

минималды мәнінің теңдеуінен алынады. 

 

35.4.1 Болат сым орамасының бұрышының әсері  

 

Армирленген қабаттағы болат сымды орау бұрышының әсері аналитикалық әдіспен 

зерттеліп, MATLAB (математикалық зертхана) арқылы шешілді.  Болат сым байланған 

иілгіш құбырдың ішкі қысымынан жүктеменің көп бөлігін алады. Болат сымның орау 

бұрышы иілгіш құбыр істен шығу критерийінің негізгі факторларының бірі болып 

табылады.  35.6-суретте 0-90 градус диапазонындағы болат сымның бұралу бұрышына 
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байланысты болат сымның деформациясының өзгеруі көрсетілген. Ішкі болат сымның 

деформациясы 1,08% максималды мәніне жетеді, егер орау бұрышы шамамен 50° болса, 

бұл ұсынылған ең жақсы орау бұрышы болып табылады. 54-60° орау бұрыштары 

практикада жиі қолданылатын 57°орау бұрышын тексеру үшін таңдалады.  35.7-суретте 

аналитикалық әдісті және әртүрлі орау бұрыштарына арналған инженерлік формулаларды 

қолдана отырып, болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың қысқа мерзімді үзілу 

мүмкіндігі көрсетілген.  

 
 

35.6-сурет. Орамның бұрышына байланысты ішкі болат сымның деформациясының 

өзгеруі.  

 

 

 
 

35.7-сурет. Сандық талдау мен инженерлік формулаларды қолдана отырып, орау 

бұрыштарында 54-60° қысқа мерзімді үзілу мүмкіндігі.  

 

35.4.2 Болат сым диаметрінің әсері 

 

Болат сым диаметрінің ауытқуы стандарттар мен ережелермен анықталады. Номиналды 

диаметрі 1,00 мм болат сым ± 0,02 мм ауытқуы болуы мүмкін. 35.8-суретте әртүрлі 

диаметрлі болат сымнан жасалған иілгіш құбырдың қысқа мерзімді сыну мүмкіндігі 
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көрсетілген. Үзілу қабілеті 20 кездейсоқ болат сым диаметріне негізделген ABAQUS 

бағдарламалық жасақтамасының соңғы элементтік талдауы арқылы есептеледі. Үзілу 

қабілетінің ауытқуы ± 5 % диапазонында. 35.9-суретте болат сымның болмауының қысқа 

мерзімді үзілу қабілетіне әсері көрсетілген.  

 

35.4.3  Болат сымның болмауының әсері  

 

35.5-кестеде СЭТ негізіндегі ішкі және сыртқы қабаттарда жетіспейтін Болат сымдардың 

әртүрлі саны бар иілгіш құбырдың сыну қабілеті көрсетілген. Иілгіш құбырдың ақаусыз 

болатының сыну қабілеті бірдей параметрлерде 19,0 МПа құрайды.  35.6 суретте 

көрсетілгендей, әртүрлі жетіспейтін болат сымдар үшін иілгіш құбырдың қысқа мерзімді 

үзілу қабілеті қисық сызықты регрессиямен келесідей бағаланады: 

Үзілу қабілеті = 19.026  0.0543 * жетіспейтін болат сымдардың саны  

 
35.8-сурет.  Болат сымдардың диаметрімен үзілу қабілетінің мәні. 

 

35.5-кесте. Болат сымдардың әртүрлі саны кезіндегі үзілу қабілеті. 

 

Ішкі қабаттағы 

болат сым саны 

Сыртқы қабаттағы 

болат сым саны 

Үзілу қабілеті 

[MПa] 
Ауытқулар 

152 153 18.96 0.2% 

152 152 18.94 0.3% 

151 152 18.88 0.6% 

151 151 18.85 0.8% 

150 151 18.75 1.3% 

150 150 18.66 1.8% 

149 150 18.59 2.2% 

149 149 18.58 2.2% 

148 149 18.53 2.42% 

148 148 18.52 2.5% 

147 148 18.42 3.1% 

147 147 18.40 3.2% 
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35.9-сурет. Болат сымның болмауының қысқа мерзімді үзілу қабілетіне әсері. 

 

35.4.4 Ішкі және сыртқы полиэтилен қабаттарының зақымдануының әсері 

 

ABAQUS бағдарламалық жасақтамасының СЭТ негізінде зақымдалған ішкі және сыртқы 

полиэтилен қабатының болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырлардың қысқа 

мерзімді жыртылу қабілетіне әсері зерттеледі. 35.10-суретте ақаусыз полиэтилен қабаты 

бар және ABAQUS моделінің зақымдалған полиэтилен қабаты бар иілгіш құбырлар 

көрсетілген. Құбырдың толық өлшемдері 35.1-кестеде көрсетілген. ABAQUS моделі 

ұзындығы 1600 мм құбыр бөлігін пайдаланады. 

Ақаулық бүкіл құбырдың ортасында болады деп болжанады, ал ақаудың радиалды 

ұзындығы қабаттың қалыңдығынан аспауы керек, әйтпесе ағып кетеді.  Бұл мысалда ішкі 

полиэтилен қабатында осьтік ұзындығы 40 мм, радиалды ұзындығы 4 мм және доғасы 9°, 

ал сыртқы полиэтилен қабатында осьтік ұзындығы 40 мм, радиалды ұзындығы 3 мм және 

доғасы 9°болатын ақау бар.  Ақаусыз иілгіш құбыр 19,0 МПа ішкі қысыммен істен 

шығады, ал болат сымның кернеуі 2100 МПа беріктік шегіне жетеді.  

35.11-суретте ішкі қысымдағы ақаулы құбыр үшін болат сымның ішкі және сыртқы 

қабаттарының кернеулерінің таралуы көрсетілген. 2119МПа және 2131МПа болат 

сымдарының ең үлкен кернеулері ішкі және сыртқы полиэтилен қабатының ақауларына 

жақын жерлерде пайда болады. Ішкі және сыртқы полиэтилен қабатының ақаулары болат 

сымдағы кернеулердің ішкі қысымның әсерінен тез өсуіне әкеледі, ал ақаулығы бар иілгіш 

құбырдың қысқа мерзімді үзілу қабілеті ақаусыз құбырға қарағанда 6% төмен.  

 

35.4.5 Қабаттардың беткі қабаттары арасындағы бөлінудің әсері  

 

Болат сыммен байланған иілгіш құбырлар ТПЖЭ түйіршіктерінен жасалған және шикізат 

болып табылады.  Өндірістік процесс негізгі құбыр қабатының жоғары температуралы 

экструзиясын, негізгі құбыр бетіне сымды орауды және ТЖПЭ сыртқы қабатына желім 

жағуды қамтиды. Негізгі құбырларды экструзиялау кезінде температураның өзгеруі өте 

қиын. Экструзия температурасы пластикалық инъекциялық материалдың балқымасының 

ағымына тікелей байланысты және өнімнің сапасына қатты әсер етеді. Температура 

тұтқыр ағым температурасы мен төмендеу температурасы арасында болуы тиіс. Егер 

температура тым төмен болса, пластикация жеткіліксіз болады және тым жоғары 

температурада полимер құлап кетуі мүмкін. Сонымен қатар, негізгі құбырдың экструзия 

температурасы тым төмен болған кезде, байланыстырушы шайыр қабатының сулануы 



 

548 
 

нашар болады. Негізгі құбыр мен байланыстырушы шайыр қабаты жақсы біріктірілмейді 

және беткі қабаттардың бұзылуына әкелуі мүмкін. Негізгі құбыр экструзиясының 

температурасы көтерілген кезде байланыстың орташа беріктігі артады. Алайда, 

температура тым жоғары болған кезде, жер үсті қабатындағы жылу кернеуінің 

жоғарылауына байланысты байланыс күші төмендейді.  

Бөлінудің беріктігін сынау, әдетте, болаттан жасалған байланған иілгіш 

құбырлармен жер үсті аралық қосылыстың сапасын тексеру әдісі ретінде қолданылады. 

Қабаттардың қосылу сапасы бөлінгеннен кейін бөлім шекараларының тұтқырлығымен 

бағаланады. Беткі қабаттардың қосылуына әсер ететін факторларға байланыстырушы 

заттың қалыңдығы, байланыстырушы шайырдың түрі мен ілінісу беріктігі, қабаттар саны, 

өңдеу шарттары және басқалары жатады.  

 

 
 

35.10-сурет. Ақаусыз және зақымдалған қабаты бар ABAQUS иілгіш құбыр модельдері. 

 



 

549 
 

 
 

35.11-сурет. Болат сымның ішкі (а) және сыртқы (б) қабатының кернеулерін бөлу. 

 

Беткі қабаттардың бө әсері ABAQUS бағдарламалық жасақтамасының СЭТ-мен 

жасалған болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбырдың ақаулы қабаты негізінде 

талданады.  Қабаттар арасында еркін байланыс бар және үйкеліс коэффициенті жер үсті 

қабығын модельдеу үшін орнатылады деп болжанады. Ақаулы иілгіш құбырдың қысқа 

мерзімді үзілу қабілеті ақаусыз иілгіш құбырмен салыстырылады. ABAQUS модельдеу 

үшін ұзындығы 1600 мм құбыр таңдалды. Ақаусыз иілгіш құбыр болат сымның кернеуі 

2100 МПа жеткенде, ішкі қысым жүктемесі 19 МПа болған кезде істен шығатыны 

анықталды.  

35.12-суретте ішкі болат сымның кернеуі 2073,7 МПа, ал сыртқы полиэтилен 

қабатының кернеуі 18,8 МПа құрайды. 35.13-суретте болат сымның максималды кернеуі 

2084,2 МПа, ал сыртқы полиэтилен қабатының максималды кернеуі бірдей параметрлері 

бар ақаусыз иілгіш құбыр үшін 18,8 МПа екендігі көрсетілген. Нәтижелер жер үсті 

қабығының қысқа мерзімді сыну қабілетіне аз әсер ететіндігін көрсетеді. Бұл 

асимметриялық жүктеме болып табылатын ішкі қысымның әсерінен беткі қабатта пайда 

болған төмен ығысу кернеуіне байланысты болуы мүмкін.  
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35.12-сурет. Болат сымның ішкі қабатының кернеуін бөлу. 

 

 
 

35.13-сурет.  Ақаусыз құбырдағы кернеудің таралуы. 

 

35.5  Қорытынды 

 

Болат сымнан жасалған байлнбаған иілгіш құбырды өндіру барысында әртүрлі ақаулар 

пайда болуы мүмкін және бұл ақаулардың зақымдануын бағалау иілгіш құбыржолдардың 

тұтастығы мен қызмет ету мерзімі үшін өте маңызды. Бұл тарауда әртүрлі ақаулардың 

СЭТ және аналитикалық талдау көмегімен иілгіш құбырлардың қысқа мерзімді сыну 

қабілетіне әсері салыстырылды, ал нәтижелері төменде келтірілген.  

  Жетіспейтін болат сымның қысқа мерзімді жыртылу қабілетіне әсері соңғы 

элементтер әдісімен зерттеледі. Жетіспейтін болат сымдар санының артуымен қысқа 

мерзімді үзілу қабілеті айтарлықтай және пропорционалды түрде азаяды. 

 54-60°орау бұрыштары үшін есептелген қысқа мерзімді үзілу қабілеті тек 10% өзгереді. 

 Үзілу қабілетінің ауытқуы ± 0,02 мм ауытқуы бар диаметрі 1,00 мм болат сым үшін ± 

5% құрайды. 

 Әртүрлі жетіспейтін болат сымдарға арналған иілгіш құбырдың қысқа мерзімді үзілу 

қабілеті қисық сызықты регрессиямен бағаланады. Жетіспейтін болат сымдар санының 

артуымен үзілу қабілеті төмендейді.  

 Зақымдалған ішкі және сыртқы пластикалық қабаттар үшін осьтік және перифериялық 

зақым қысқа мерзімді үзілу қабілетіне аз әсер етеді. Радиалды ақаулардың жоғарылауы 

қысқа мерзімді сыну қабілетінің тиісті төмендеуіне әкеледі; алайда құлдырау шектеулі.  
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 Қабаттың беткі қабатының қысқа мерзімді үзілу қабілетіне әсері болат сымнан 

жасалған байланбаған иілгіш құбырлардың моделін жасау арқылы зерттеледі.   

Қабаттардың беткі қабаты құбырдың қысқа мерзімді үзілу қабілетіне аз әсер ететіні 

анықталды. 
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36 
 

Болат сымнан жасалған байланған  

иілгіш құбырға үшінші жақтан  

келтірілген зақым 
 

36.1  Кіріспе 

 

Соңғы бірнеше онжылдықта энергияға деген сұраныстың артуымен қатар, көлік 

құбыржолдарына деген сұраныс та артып, құбыржолдардың қауіпсіздігі маңызды бола 

бастады. Болат сымдармен армирленген термопластикалық құбырлар (PSP) ретінде белгілі 

байланған иілгіш болат сым құбырлары құрлықта және теңізде кеңінен қолданылады.  

Болат сымдардан жасалған байланған иілгіш құбырлардың қарапайым құрылысы олардың 

төмен өндірістік құнын және орнатудың қарапайымдылығын анықтайды. Құбыржол 

әдетте жер астында салынады және соққы жүктемелеріне, соның ішінде құлаған заттарға, 

жер жұмыстарына ұшырауы мүмкін. Сондықтан құбырдың әсер етуі мүмкін соққылар 

құбыржолдың қызмет ету мерзімін зерттеуде үлкен маңызға ие. Құбырдың жүктемелер 

мен энергияны қабылдау және оларды пластикалық деформацияға айналдыру қабілеті 

инженерлік тәжірибеде ерекше қызығушылық тудырады. 

 Құбыржолдың соққы жүктемесіне механикалық реакциясы әдебиетте кеңінен 

зерттелген. Втерзбикки және Сух [1] үш өлшемді қабық моделін қолдана отырып, түтік 

деформациясының аналитикалық әдісін ұсынды. Алайда, осьтік жүктеме мен иілу оларды 

зерттеуге енгізілмеген.  Фатт пен Вежбицкий [2] мәселені эквивалентті бір өлшемді 

тапсырмаға дейін жеңілдететін әдісті ұсынды.  Зейноддини және басқалары [3-5] болат 

құбырдың динамикалық сипаттамаларына осьтік жүктеменің әсерін зерттеді және тиісті 

тәжірибелер жүргізді және құбырдың істен шығу режимдері мен механикалық қасиеттерін 

толық зерттеу үшін сандық модель жасады. Нәтижелер құбырға алдын-ала жүктеме оның 

соққы жүктемесіне төзімділігін төмендетуі мүмкін екенін көрсетті. Нг және Шен [6] 

барлығы 52 соққы сынақтарын өткізді және ішкі қысымның әртүрлі деңгейлері мен 

іргетас тіректерінің әсерін зерттеді.  Джонс пен Берч [7] қысым астындағы болат сымға 

соққыларды қолдана отырып, эксперименттер жүргізді, олардың екеуі де орта немесе тік 

аралықта толығымен қысылды. Сонымен қатар, олар бұрын ұсынылған эмпирикалық 

теңдеулерді талқылады. Топырақ-құрылыс-сұйықтық бірлескен-элемент моделі Арабзаде 

және Зейноддинимен [8] динамикалық соққы жүктемелерінде су асты құбырларын зерттеу 

үшін құрылды. Зерттеуге құбырдың тереңдігі және топырақтың қасиеттері сияқты 

параметрлер кірді.  Зейноддини және басқалар [9] иілгіш қабатқа сүйене отырып, бүйірлік 

соққы жүктемелерінің әсерінен құбырды сандық түрде модельдеді және модельдеуді 

тексеру үшін әдебиетте қол жетімді әртүрлі тәжірибелік мәліметтер жиынтығын 

қолданды. Фарид пен Мэй [10] жұмсақ болаттан жасалған құбырлардың беріктігіне толық 

сынақ өткізді.  Олар соққының әсер ету аймағымен шектелгенін және басқа зақымдалған 

жерлерге әсер етпегенін анықтады. Кавсар және басқалар [11] әр түрлі соққылардың 

объектінің пішініне және әсер ету бұрыштарына сәйкестендіруге және жарықшақтардың 

қасиеттеріне әсерін сандық түрде талдады.  
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  Бұл тарауда соққы жүктемесінің әсерінен жер асты құбырларының механикалық 

сипаттамалары ақырлы элементтер модельдерінің көмегімен зерттеледі. Әртүрлі 

материалдардан жасалған құбырлардың механикалық қасиеттеріндегі 

айырмашылықтарды зерттеу үшін өлшемдері, жүктемесі және шекаралық шарттары 

бірдей полиэтилен құбыры және болат сымнан жасалған байланған иілгіш құбыр 

қолданылады.  PSP динамикалық жауап беру сипаттамаларын зерттеу үшін әсер ету 

энергиясы мен терең тереңдікті қоса алғанда, параметрлер қарастырылады. 

 

36.2 Құбыржол, топырақ және таптау параметрлері.  

36.1-кестеде полиэтилен құбырлары мен PSP геометриясы мен негізгі параметрлері 

көрсетілген. 

  Друкер-Прагер моделі топырақты модельдеу үшін таңдалды, өйткені оның жақсы 

сипаттамалары соққы жүктемелерінде. Бұл модельде аққыштық критерийі кез-келген 

нүктедегі ығысу кернеуі белгілі бір мәнге жетеді, ал осы модель бойынша кернеу кезіндегі 

материалдың аққыштығы негізгі кернеуге тәуелді емес деп саналады. Друкер-Прагер 

моделі келесідей өрнектелген: 

 
 

мұнда, J2 және I1 девиаторлық кернеудің екінші инварианты және кернеу тензорының 

бірінші инварианты, сәйкесінше, келесідей: 

 

36.1-кесте. Құбыржол геометриясы. 

 

Қабаттар 

саны 

Ішкі 

радиус 
Қалыңдығы 

Сымдар 

саны (орау 

бұрышы) 

Материал 

№1 225мм 10мм - ТЖПЭ 

№2 235мм 2мм 192мм 

(56.5°) 

Мыс қапталған болат сым 

және ТЖПЭ матрицасы 

№3 237мм 2мм 192мм 

(56.5°) 

Мыс қапталған болат сым 

және ТЖПЭ матрицасы 

№4 239мм 11мм - ТЖПЭ 

 

36.2-кесте. Топырақтың физикалық-механикалық параметрлері. 

Тығыздығы 
Пуассон 

коэффициенті 

Серпімділік 

модулі 

Ішкі үйкеліс 

бұрышы 
Байланыс 

1960 кг/м3 0.2 14 МПа 20° 30КПа 

 

36.3-кесте. Таптаудың материалдық параметрлері 

 

Тығыздығы Пуассон коэффициенті Серпімділік модулі 

7900 кг/м3 0.3 210 ГПа 
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𝛼  және k - топырақ параметрлерінің ішкі үйкеліс бұрышы және ілінісуі. Олар келесідей 

өрнектелген: 

 

 
 

Топырақтың нақты физикалық параметрлері келесі 36.2 кестеде көрсетілген. 

Тығыздағыштың материалдық параметрлері 36.3-кестеде келтірілген.  

 

36.3  Соңғы элемент моделі 

Соққы кезінде тереңдетілген құбырдың динамикалық реакциясы құрылымдық сызықты 

емес, материалдың сызықты емес, байланыс сызықты емес, топырақ-құбыр байланысы 

және т. б. қамтиды. Соңғы элементтерді динамикалық талдау күрделі өзара әрекеттесуді 

модельдеу үшін қолайлы. Топырақ біртекті болғандықтан, соққы процесі 36.1 суретте 

көрсетілгендей, жүктеме астындағы асимметриялық құрылым болып табылады. 

Цилиндрді тегістеудің радиусы мен биіктігі 1 м және 0,5 м құрайды. Таптау құбырдың дәл 

үстінде емес, H құбыр мен тығыздағыш арасындағы тік қашықтықты білдіреді, ал L құбыр 

мен тығыздағыш арасындағы көлденең қашықтықты білдіреді. Тігінен және көлденеңінен 

топырақтың ұзындығы 6 м және 12 м құрайды, бұл соққы кезінде топырақтың әсерін 

жабады. 

  C3D8R элементі топырақ үшін ығысу кезінде бұғаттану құбылысын болдырмау 

үшін қолданылады, ал C3D4 элементі тегістеу үшін қолданылады. Соңғы элементтерді 

талдау дәлдігін арттыру үшін құбырдың айналасындағы топырақ торы нақтыланады. 36.2-

суретте талдауға арналған соңғы элементтер моделі көрсетілген.  

 
 

36.1-сурет. Геометриялық модель 
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36.2-сурет.  Жүктеме және шекаралық жағдайлар 

Топырақтың үш іргелес беті бекітілген. Құбыр мен топырақ арасында «жалпы байланыс» 

бар, ал тангенциалды үйкеліс коэффициенті 0,6 құрайды. Таптау бастапқы жылдамдықты 

бекіту нүктесінде орнату арқылы жүзеге асырылады. Соққы жылдамдығы мен энергиясы 

арасындағы байланыс келесідей өрнектеледі: 

 
мұнда, E – соққы энергиясы, m - салмақ мөлшері,  және v - таптаудың бастапқы 

жылдамдығы. 

36.5  Талдау нәтижелері 

Біріншіден, соңғы элементтерді талдау негізінде тереңдетілген полиэтилен құбырлары 

мен PSP-дің соққы кезіндегі динамикалық реакциясы салыстырылады. Содан кейін, 

үшінші тараптың көмілген PSP зақымдануын талдау үшін соққы энергиясының әсері мен 

PSP тереңдігінің ауқымдылығы талқыланады.  

 

36.5.1 Динамикалық реакция 

  

Полиэтилен құбыры мен PSP үшінші тараптың зақымдануын талдағанда, бастапқы 

жылдамдық пен кинетикалық энергия сәйкесінше 20 м/с және 302 кДж қабылданады. 

36.3-суретте екі құбырдың жалпы кинетикалық энергиясы көрсетілген. 0-0,02 s 

арасындағы байланыс әсері күшті және кейіннен тұрақты болады. Кинетикалық 

энергияның екі қисығы бір-біріне сәйкес келеді, бұл болат сыммен армирленгені соққыға 

төзімділікке аз әсер етеді. 36.4 және 36.5-суреттерде максималды соққы кезінде және 

соңғы тұрақты күйде екі құбырдың деформациясының таралуы көрсетілген.  Екі 

құбырдың деформациясының таралуы ұқсас. 36.6-суретте максималды соққы кезінде және 

тұрақты күйде PSP-де болат сымдардың деформациясы көрсетілген. Болат сымның 

максималды деформациясы-0,2%.  
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36.7-суретте тік соққы күші мен соққы уақыты арасындағы байланыс көрсетілген. Екі 

қисықтың өзгеру тенденциясы негізінен бірдей. PSP-де үлкен соққы күші бар, өйткені 

болат сым құбырдың жалпы қаттылығын арттырады. 

 
 

36.3-сурет. Полиэтилен құбыры мен PSP кинетикалық энергиясы. 

 
 

36.4-сурет. Максималды әсер ету кезінде деформацияның таралуы. 

 

 
 

36.5-сурет. Соңғы тұрақты күйдегі құбыр деформациясының таралуы. 
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36.6-сурет. PSP-де болат сымның деформациясын тарату. 

 

 
 

36.7-сурет. PSP және PE құбырларының тік соққысы мен уақытына тәуелділік. 

36.8-суретте құбырдың көлденең қимасының жоғарғы және төменгі жағындағы екі 

түйіннің ығысуы көрсетілген. Екі құбырдың өзгеру тенденциясы бірдей екенін көруге 

болады. Соққының әсерінен жоғарғы түйін алдымен бұзылып, үлкен ығысуды тудырады, 

бірақ төменгі түйін топыраққа ілінісу дірілін тудырады, сондықтан екі түйіннің ығысуы 

соңына келгенде тегістеледі.  

 

36.8-сурет. Орын ауыстыру мен уақыттың жоғарғы және төменгі түйін нүктелерімен 

байланысы. 
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36.9-сурет. Тығыздау жылдамдығы мен дірілдің максималды жылдамдығы арасындағы 

байланыс. 

36.5.2  Тегістеу жылдамдығы 

PSP үшін СЭТ таптау мен PSP арасындағы көлденең қашықтық 0 м, ал құбырдың 

үстіндегі топырақтың қалыңдығы 1 м болған жағдайда жасалады. Таптау жылдамдығы 20 

м/с, 25 м/с, 30 м/с, 35 м/с, ал тиісті әсер ету энергиясы сәйкесінше 302 кДж, 474 кДж, 687 

кДж, 929 кДж құрайды.  36.9-суретте құбырдың жылдамдығы мен құбырдың дірілінің 

максималды жылдамдығы арасындағы байланыс көрсетілген. Таптау жылдамдығының 

жоғарылауымен құбырдың діріл жылдамдығы да артады, бірақ сызықты емес. 

 

36.5.3  Тереңдік ұзындығы  

Таптау мен PSP арасындағы көлденең қашықтық 0 м, ал таптау жылдамдығы 40 м/с 

болған жағдайда СЭТ 0,8 м, 1,0 м, 1, м, 1,4 м және 1,6 м тереңдіктерде орындалады.  36.10-

суретте уақытқа байланысты құбырдың көлденең қимасының жоғарғы бөлігіндегі 

түйіннің ығысуы көрсетілген.  Құбырдың тереңдігі төмендеген сайын ығысу күрт 

артатынын көруге болады.  Тереңдетілген тереңдіктер 1,2 м, 1,4 м және 1,6 м болған кезде, 

түйін ақыр соңында бастапқы күйіне оралады.  Тереңдетілген тереңдіктер 0,8 м, 1,0 м 

болған кезде, түйін бүкіл уақыт ішінде үлкен ығысуды сақтайды, яғни құбыр құлап, 

бастапқы пішінін қалпына келтіре алмайды.  

 
 

36.10-сурет. Әр түрлі тереңдіктегі PSP құбырының жоғарғы бөлігінің ығысу тарихы. 
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36.11-сурет. Соққы кезінде болат сымның кернеуін бөлу. 

36.11-суретте 0,8 және 1,4 м тереңдіктер үшін соққы жүктемесі кезінде PSP-де болат 

кернеулерінің таралуы көрсетілген. Ұзындығы 0,8 м тереңдетілген PP құбыры құлап, 

Болат сымның максималды кернеуі 1531 МПа екені анық. Алайда, тереңдігі 1,4 м болған 

кезде құбырдың айқын деформациясы болмайды және болат сымның максималды кернеуі 

533 МПа құрайды.  

36.6  Қорытынды 

Бұл тарауда PSP және ПЭ құбырларының динамикалық сипаттамалары таптау энергиясы 

мен тереңдетілген топырақтың тереңдігін ескере отырып талданады. Толық деректер 

төменде келтірілген:  

1. Динамикалық тығыздау кезінде тереңдетілген құбырлардың динамикалық 

реакциясының мәні динамикалық байланыс пен таптау-топырақ-құбырдан тұратын 

жүйенің өзара байланысы арасындағы байланыс болып табылады. 

2. PPR және ПЭ құбыр модельдері уақыт өте келе кинетикалық энергияның өзгеруінің 

ұқсас тенденциясын көрсетеді, бұл болат сым соққыға аз әсер етеді. 

3. Таптау жылдамдығының артуымен құбырдың діріл жылдамдығы сызықты емес 

артады. Бұл материалдардың сызықтық еместігінің және құбырдың жерге 

жабысуының нәтижесі болуы мүмкін. 

4. Құбыр тереңдіктің жоғарылауымен күшті аз сезінеді. Тереңдігі 1 м-ден аз болған 

кезде құбыр бұзылады.  
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Қызығушылық тудыратын 

 
Scrivener Publishing-тің басқа басылымдарымен танысыңыз 

 

Қалдықсыз жобалау, 2 басылым, М.Хан және М. Р. Ислам, ISBN 9781119184898. Бұл 

кітапта күн сәулесі, табиғи тұщыландыру, жасыл құрылыс, химикаттарсыз биоотын, отын 

элементтері, энергия сияқты тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жасалған әдістерді 

қолдана отырып, табиғи түрде тұрақты болатын қалдықсыз техниканы қалай дамыту 

керектігі сипатталған, ғылыми тұрғыдан жаңартылатын энергия және жаңа 

математикалық және экономикалық модельдер. ЕНДІ ҚОЛ ЖЕТІМДІ! 

 

Бұрғылау негіздері, М. Энамул Хоссейн, ISBN 9781119083566. Бұл міндетті оқулық 

бұрғылау технологиясын оқытудың ең толық құралы болып табылады, ол кез-келген 

студентке, тәжірибелі инженерге немесе энергетикалық секторға ауысатын кез-келген 

инженерге қажет. ЕНДІ ҚОЛ ЖЕТІМДІ! 

 

Университеттегі Этика, Джеймс Дж. Спейт, ISBN 9781118872130. Барлық академиялық 

қызметкерлердің, кәсіпқойлардың да, кәсіпқойлардың да этикалық емес мінез-құлқының 

мүмкіндігін зерттеу, бұл инновациялық зерттеу этика мәселесі қашан басталғаны және 

бүгінгі таңда шатастырылған этикалық академиялық ортада қалай жүру керектігі туралы 

құжатталған мысалдарды қолданады. ЕНДІ ҚОЛ ЖЕТІМДІ! 

 

Қарсылық әдісін модельдеу, Вилон с.. Чин, ISBN 9781118925997. Халықаралық деңгейдегі 

танымал мұнай инженері және «Мұнай Инженериясындағы жетістіктер» сериясындағы 

соңғы мақаланың авторы резервуарды жобалаудағы ең жаңа жаңа әдістерді ұсынады, 

мысалы, айнымалы ток катушкасы құралын имитациялайтын резистивтік алгоритмдер 

және бүйірлік каротаж құралы мен тұрақты токтың микробаптарының реакциясы кеңістік 

пен уақытқа байланысты өзгеретін өріс қарсыластықтарының жалпы сипаттамасын ұсыну 

үшін Арчи заңы бойынша қанықтыру үшін Дарси ағынының модельдерімен біріктірілген 

кеңейтілген түсіндіруді және «уақытты жазуды» жеңілдету. ЕНДІ ҚОЛ ЖЕТІМДІ!  

 

Мұнай-газ инженерлері үшін қоршаған ортаның ластануын бақылау анықтамалығы, 

Николай Павлович Черемисновтың редакциясымен, ISBN 9781119117612. Бұл нұсқаулық 

студенттерге, мұнай инженерлеріне, қоршаған орта менеджерлеріне, экологиялық 

инженерлерге және химиялық инженерлерге ластануды бақылау, басқару, технологиялар 

мен практика үшін практикалық ақпарат пен есептеу әдістері, сондай-ақ жабдықтар мен 

технологиялық терминология туралы ыңғайлы ақпарат көзі, сондай-ақ мұнай-газ 

секторындағы АҚШ пен Еуропалық Қоғамдастықтың ережелерін шолу үшін арналған. 

ЕНДІ ҚОЛ ЖЕТІМДІ! 

 

Кері осмос: Дизайн, процестер және инженерлерге арналған қосымшалар, 2-ші 

шығарылым, Джейн Кучера, ISBN 9781118639740. Бұл кері осмос жүйелерін жобалау, 

пайдалану және ақаулықтарды жою үшін қажетті барлық процестер мен жабдықтарды 

қамту үшін осы жаңа басылымда толығымен жаңартылған өнеркәсіптік қосымшалардағы 

«жасыл» кері осмос процесіне ең толық және өзекті шолу. ЕНДІ ҚОЛ ЖЕТІМДІ!  

 


