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РЕЗЮМЕ
Разгледана е конструкцията и действието на конусен пакер за геологопроучвателни сондажи с малък диаметър. Анализирани са предимствата и
недостатъците му. По метода на крайните елементи с програмата ANSYS е изследвано напрегнато-деформираното състояние на еластичният елемент на
пакера. Моделирано е деформирането на цилиндричен еластичен елемент при различни диаметри на сондажа и при навлизането на конусно стебло в
него. Определени са възникващите сили, напрежения и деформации в еластичният елемент на пакера и на границата “еластичен елемент – сондаж”.
Анализирано е влиянието на основните конструктивни параметри и на условията на работа върху работоспособността на пакера.

При прокарването на геологопроучвателни сондажи за
твърди полезни изкопаеми обикновено се сондира в
сравнително плътни и здрави скали, в които обаче често
се срещат разломни структури. Тези зони често са
представени от хидротермално изменени скали и от
кварцови прослойки с различна степен на кавернозност.
При такива условия обикновенно при надземните сондажи
се наблюдават водозагуби, а при подземните сондажи –
водопритоци с дебит до 20 l/s и налягане до 2 MPa. При
сондирането на геологопроучвателни сондажи в района на
минни изработки обстановката допълнително е усложнена
поради напукаността на скалният масив от взривните
работи. Извършваните по класическият начин (чрез заливане) циментации за укрепване на сондажите са слабоефективни поради ниското налягане на тампонажната
смес, което не позволява нейното проникване в пукнатините на скалният масив. За подобряване на качеството
на тампонажните работи в катедра СДНГ е разработен
комплекс от съоръжения (В. Аризанов, Н. Червенаков и
др., 1985, 1986, 1988). Основен елемент от този комплекс
съоръжения са пакерите, които са разработени в две
модификации – конусен пакер (В. Аризанов, Н.
Червенаков, 1985) и цилиндричен пакер (Н. Червенаков, В.
Аризанов, 1986).

преходник 10 диаметърът на останалите елементи на
пакера е по-малък от вътрешният диаметър на диамантена
ядкова корона за съответният сондаж, което дава
възможност те да бъдат извадени като ядка и многократно
използвани.
Фигура 1. Конусен пакер
Конусният пакер се завива на долният край на
сондажният лост и се спуска в сондажа без въртене до
необходимата дълбочина. Поради триенето в стената на
сондажа по време на спускането еластичната втулка 7 е в
горно положение. За да задействаме пакера леко
повдигаме нагоре сондажният лост като същевременно
бавно го завъртаме надясно. Поради триенето в стената
на сондажа еластичната втулка 7 остава неподвижна, а
конусната част на корпуса 4 навлиза в отвора на
еластичната втулка 7 и я деформира, като още по-силно я
притиска към стената на сондажа. Силата на триене
между конуса 4 и еластичната втулка 7 се стреми да
повдигне нагоре еластичната втулка 7, на което се
противопоставя силата на триене между еластичната
втулка 7 и скалата. При навлизането на конуса 4 в
еластичната втулка 7 се увеличава силата на триене
между конуса и втулката, но същевременно се увеличава и
деформацията на еластичната втулка и съответно силата
която я притиска към скалата, т.е. имаме ефект на
самозаклинване. При подходящо подбран и достатъчно
малък ъгъл на конуса силата на триене между еластичната
втулка и скалата винаги е по-голяма от силата на триене
между конуса и еластичната втулка и втулката остава
неподвижна спрямо скалата. При завъртането надясно
винтовият шпиндел 6 се навива в корпуса 4 и чрез
притискащата шайба 8 допълнително деформира
еластичната втулка 7 и я уплътнява към сондажа.
Стопорната шайба 5 предпазва еластичната втулка 7 от

Устройството на конусният пакер е показано на фиг.1.
Той е предназначен да изолира зоната на тампониране от
по-горните интервали на сондажа, като по този начин даде
възможност да се нагнети тампонажната смес под високо
налягане. Пакерът се състои от обратен клапан поз.1, 2, 3,
конусен корпус 4, стопорна шайба 5, винтов шпиндел 6,
еластична втулка 7, притискаща шайба 8, шайба 9 и
комбиниран “горен преходник – противоавариен преходник” 10. Диаметъра на еластичната втулка е малко поголям от диаметъра на сондажа (60 mm при диаметър на
сондажа 59 mm). С изключение на шайбите 5 и 8 и горният
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изпадане. След задействането на пакера нагнетяваме с
промивната
помпа
тампонажната
смес.
След
завършването на циментирането изваждаме сондажният
лост от сондажа, като за целта бавно го завъртаме наляво
и същевременно леко го повдигаме нагоре. При това
противоаварийният преходник 10 се развива от винтовият
шпиндел 6. Изваждаме от сондажа сондажният лост
заедно с преходника 10 на пакера, като останалите
елементи на пакера остават в сондажа до втвърдяването
на цимента. По този начин се осигурява предовратяване
на размиването на цимента и високо качество на
тампонажните работи. След втвърдяването на цимента
спускаме в сондажа диамантена ядкова корона и
просондираме циментираният интервал. Понеже външният
диаметър на обратният клапан поз.1, 2, 3, корпуса 4 и
винтовият шпиндел 6 е по-малък от вътрешният диаметър
на ядковата корона ги изваждаме като ядка и след
почистване можем да ги използваме повторно. Стопорната
шайба 5, еластичната втулка 7 и притискащата шайба 8 се
просондират от диамантената корона и затова се
изработват от лесно сондируем материал.

деформиране на еластичният елемент при навлизане
на конусното стебло в него.

Поради технологични съображения еластичният елемент
на пакера е разделен на два отделни елемента. Като
еластичен елемент се използва цилиндричен гумен тампон
с външен диаметър 60 mm, вътрешен диаметър 31 mm и
височина 40 mm, от долната външна част на който е
оформена фаска 3 mm. Цилиндричната част на
централното стебло е с диаметър 30 mm. Ъгъла на
коничната част на корпуса 4 е 5 градуса, като малкият
диаметър на конуса е 30 mm, големият диаметър е 38 mm
и височината на конуса е 45 mm. За опростяване на
пресмятанията се използваше осовата симетрия на
модела, като се работеше с радиусите. Тялото на
цилиндричният тампон е разделено на 200 крайни
елемента с общо 241 възела, като са използвани елементи
тип HYPER56 със следните параметри: осово симетричен
модел, хипереластичност, нелинейни големи деформации,
Mooney-Rivlin коефициенти 0.8 и 0.2 MPa, температура 20
deg и коефициент на Поасон 0.49. За моделиране на
контакта “тампон – скала” и “тампон – конус” бяха
използвани елементи тип CONTAC26 с линеен контакт и
закон на триене по Coloumb. Коефициента на триене е
единият от основните параметри, чието влияние е
изследвано, като изменението му беше в дапазона 0 – 0.5.

Докато в известните конструкции на пакери за контакта
със стената на сондажа и закотвянето на пакера на
необходимата дълбочина обикновено се използват
конусни челюсти, то в описаната конструкция тази задача е
възложена на еластичният елемент на пакера. За целта
външният му диаметър е по-голям от диаметъра на
сондажа и се използва ефекта на самозаклинване при
навлизането на конусно стебло в еластичният елемент.
Това води до значително опростяване на конструкцията на
пакера. Същевременно отпадането на челюстите дава
възможност по-голямата част от останалите детайли да се
изработят с достатъчно малък диаметър, за да може той
да се използва като “сондируем пакер”, т.е. да се остави в
сондажа да втвърдяването на тампонажната смес, като
след това се извади като ядка и се използва повторно.
Оставането на пакера в сондажа по време на
втвърдяването на цимента е особено ефикасно когато се
тампонират зони с наличие на водопритоци, понеже
предовратява размиването на тампонажната смес и
изтласкването и от пукнатините на скалата. Същевременно тази конструкция има и някои недостатъци, част от
които са отстранени в следващите разработки. Основен
недостатък е, че веднъж вкаран в сондажа пакера не може
да бъде повдиган нагоре, изваждан или завъртан, понеже
това води до задействането му. Поради малката разлика
между диаметъра на еластичната втулка и сондажа той не
може да бъде използван в силно кавернозни зони с голямо
увеличаване на диаметъра на сондажа. Същевременно
трябва да отбележим че такива зони са рядкост в
условията на проучвателното сондиране за твърди
полезни изкопаеми.

През първият етап беше изследвано предварителното
деформиране на еластичният елемент на пакера в
зависимост от диаметъра на сондажа и коефициента на
триене между сондажа и еластичният елемент. Това има
важно значение, понеже това е началната сила, която
първоначално задържа цилиндричният тампон 7 неподвижен при навлизането на конуса 4 в него. Изследвано
беше влиянието на изменението на диаметъра на сондажа
в диапазона от 60 до 59 mm (5 стъпки по 0.2 mm) при
коефициенти на триене между еластичният елемент на
пакера и сондажа 0, 0.3 и 0.5. За всяка стъпка резултатите
са запомнени във файл, като за всеки от възлите е
запомнена информацията за: номер на възела, X и Y
координати на възела, преместване по X и Y, векторна
сума на преместването, стойности на напреженията SXX,
SYY, SZZ и SXY. Допълнително за всяка стъпка са
запомнени и двумерни графики с изолинии за тези
параметри. Особен интерес представляват тези
показатели за повърхността на еластичният елемент и
особено за контакта “тампон – скала” и “тампон – конус”,
поради което за тях те са изведени като отделни файлове.
На фиг.2 е показано разпределението на напреженията в
еластичният елемент при радиална деформация 0.5 mm
(т.е. тампона се намира в сондаж с диаметър 59 mm) и
коефициент на триене между тампона и сондажа 0.3.

В настоящата статия е моделирано деформирането на
еластичният елемент на пакера по времето на неговото
задействане. За целта е използван метода на крайните
елементи чрез програмата ANSYS v.5.3. Изследвани са
възникващите сили и деформации по време на два
основни етапа от задействането на пакера:
− начално деформиране на цилиндричният еластичен
елемент в зависимост от диаметъра на сондажа;
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Фигура 3. Радиални напрежения SXX по контакта
“ел.елемент – сондаж” (радиална деформация 0.1-0.5 mm,
коеф. на триене със скалата 0)
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Фигура 2. Радиални напрежения SXX в еластичния
елемент на пакера (радиална деформация –0.5 mm,
коеф. на триене със скалата 0.3).
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На фиг.3, фиг.4 и фиг.5 е дадено разпределението на
радиалните напрежения SXX по контакта “външен
диаметър на гуменият тампон – сондаж”. Изледвано е
влиянието на намаляването на радиуса на тампона в
диапазона от 0.1 до 0.5 mm със стъпка 0.1 mm, което
съответства на изменение на диаметъра на сондажа от 60
mm до 59 mm със стъпка 0.2 mm. Моделирането е
направено при коефициенти на триене в контакта “тампон
– скала” със стойности 0, 0.3 и 0.5.
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От направените сравнения се вижда, че при увеличаване
на коефициента на триене в контакта “еластичен елемент
– скала” се увеличава и напрежението на натиск SXX
между тампона и скалата. Характерна е концентрацията на
напреженията в долният край на тампона и в по-малка
степен в горният край, при което концентрацията на
напрежение е пропорционална на коефициента на триене.
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Фигура 4. Радиални напрежения SXX по контакта
“ел.елемент – сондаж” (радиална деформация 0.1-0.5 mm,
коеф. на триене със скалата 0.3)
Това би могло да се обясни по следният начин –
радиалната деформация на тампона предизвиква
надлъжна деформация. При липса на триене нищо не
препятства тази надлъжна деформация, поради което
напреженията в тампона са относително ниски. При
повишаване на коефициента на триене се появява сила на
триене, която пречи на надлъжната деформация и поради
това радиалните напрежения се увеличават. Понеже
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тампона се деформира сравнително симетрично от
средата към двата си края, то напреженията от силата на
триене са най-големи в двата края на тампона, където са и
най-големите надлъжни деформации. Това се доказва и от
фиг.6, фиг.7 и фиг.8, на които са показани надлъжните
деформации по външният диаметър на тампона.
Изследванията са направени при коефициенти на триене
между тампона и скалата 0, 0.3 и 0.5. При наличие на
триене в средата на тампона ясно се вижда зона, където
надлъжните деформации не успяват да преодолеят силата
на триене, като с увеличаване на коефициента на триене
тази зона се увеличава.

Фигура 6. Надлъжни деформации по външният диаметър
на ел. елемент (радиална деформация 0.1-0.5 mm, коеф.
на триене със скалата MU2=0)
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Фигура 7. Надлъжни деформации по външният диаметър
на ел. елемент (радиална деформация 0.1-0.5 mm, коеф.
на триене със скалата MU2=0.3)
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Фигура 5. Радиални напрежения SXX по контакта
“ел.елемент – сондаж” (радиална деформация 0.1-0.5 mm,
коеф. на триене със скалата 0.5)
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Фигура 8. Надлъжни деформации по външният диаметър
на ел. елемент (радиална деформация 0.1-0.5 mm, коеф.
на триене със скалата MU2=0.5)
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Следващият етап от задействането на пакера е
навлизането на конусното стебло в отвора на
цилиндричният тампон. Стеблото деформира радиално
тампона, като го притиска към стената на сондажа и
уплътнява пространството между сондажа и корпуса на
пакера. Същевременно конусното стебло се опитва да
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избута нагоре тампона, на което се противопоставя силата
на триене между тампона и сондажа. Найнеблагоприятният случай за задействане на пакера е
когато коефициента на триене между конуса и тампона е
максимален, а силата на триене между еластичният
елемент и сондажа е минимална, т.е. имаме минимален
коефициент на триене между тампона и скалата и
минимална предварителна деформация на тампона.
Изследванията за такъв случай са направени при нулева
начална деформация на тампона DR=0, коефициент на
триене между конуса и тампона MU2=0.3 и коефициент на
триене между тампона и скалата MU3=0.3. Конуса има общ
ход нагоре 40 mm, който е разделени на 10 стъпки по 4
mm. На фиг.9, фиг.10 и фиг.11 са показани радиалните
напрежения SXX в тампона при ход на конуса съответно 8,
24 и 40 mm.

−
−
−
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коефициент на триене на еластичният елемент в
скалата и конуса – 0.3 и 0.5;
начална деформация на еластичният елемент – от 0
до 0.5 mm със стъпка 0.1 mm, т.е. симулираше се
диаметър на сондажа 59-60 mm;
вертикален ход на конуса – от 0 до 40 mm със стъпка
4 mm;
модул на еластичност на гумата 2, 4, 6 и 8 MРa.
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Фигура 10. Радиални напрежения SXX в еластичния
елемент на пакера (ход на конуса DH=24 mm)
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Фигура 9. Радиални напрежения SXX в еластичния
елемент на пакера ( ход на конуса DH=8 mm)
Съответно на фиг.12, 13 и 14 са показани вертикалните
напрежения SYY в тампона при същите условия.
Направената симулация на навлизането на конусно
стебло в отвора на цилиндричен еластичен тампон показа
стабилността на задействането на пакера и при найнеблагоприятните условия – близка до нула начална
деформация на еластичният елемент и еднакъв
коефициент на триене за контакта еластичен елемент –
скала и еластичен елемент – тампон.
По описаната методика бяха извършени 34 числени
експеримента при различни стойности на входните
параметри с общо 560 стъпки на изменение на входните
параметри. Входните параметри варираха както следва:
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Фигура 13. Надлъжни напрежения SYY в еластичния
елемент на пакера (ход на конуса DH=24 mm)

Фигура 11. Радиални напрежения SXX в еластичния
елемент на пакера (ход на конуса DH=40 mm)
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Фигура 14. Надлъжни напрежения SYY в еластичния
елемент на пакера (ход на конуса DH=40 mm)

Фигура 12. Надлъжни напрежения SYY в еластичния
елемент на пакера (ход на конуса DH=8 mm)

При всички комбинации на входните параметри пакера
се задействаше стабилно. Описаната конструкция е
експериментирана и в производствени условия, където
също показа безотказно задействане.
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NUMERICAL MODELLING OF DRILL WELL PACKER BY USING FINITE ELEMENT
METHOD
Nikolay Tchervenakov
University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia 1700, Bulgaria, E- mail: cherv@mgu.bg
ABSTRACT
Construction and operation of cone packer for small diameter drill wells is examined. Its advantages and disadvantages are analyzed. By using finite element method
and ANSYS program is investigated stress- strain condition of the packing element of the packer. Matter of modeling is deformed condition of the cylindrical element
for different drill well diameters and the intrusion of a cone stem in it. Occurring forces, stresses and deformations in packing element of the packer and at the border
“packing element- drill well” are defined. Influence of basic constructive parameters and working conditions on serviceability of the packer are analyzed.

Prospecting drilling for minerals in general is in hard, strong
rocks in which faulting structures are met very often. Abovementioned zones are usually presented by hydrothermally
altered rocks and quartz layers with different degree of
cavities. In such conditions if drilling is from the earth surface
water losses occur, and if drilling is from underground, water
inflow with 20 l/s rate and 2 MPa pressure are observed.
Drilling from underground workings is additionally obstructed
because of the fissuration and jointing of rock mass as a result
of blasting. The classic way of drill well cement grouting (by
pouring out cement grout into the well) as a matter of fact is
ineffective because the low pressure of the grouting agent and
as a result of it low penetration of the grout into fissures of rock
mass. For obtaining better results from grouting in Department
of Drilling, Oil and Gas a complex of units is elaborated (V.
Arisanov, N. Tchervenakov and all, 1985, 1986,1988). The
principal element of this complex of units are the two packers:
cone packer (V. Arisanov, N. Tchervenakov, 1985) and
cylindrical packer (N. Tchervenakov, V. Arisanov, 1986).

deformation of packing element is increasing and respectively
the force, pressing it to well wall is increasing too, i. e. we have
an autowedging effect. If the angle of cone is suitable, friction
force between packing element and the well wall is always
bigger than the friction force between the cone stem and
packing element and packing element rests fixed to the rock.
Turning right, screw spindle 6 is screwing into the body 4 and
by pressing washer 8 additionally deforms packing element 7
and press it to well wall. Stopping washer 5 prevents packing
element 7 from falling down. After putting the packer into
action, we are forcing the grouting mix by using circulating
drilling fluid pump. After finishing cement grouting, we are
taking out the drilling rod from the well by turning it carefully left
and in the same time easy lifting it up. As a result of this action,
safety adapter 10 is unscrewed from screwing spindle 6. We
are taking drill rod together with adapter 10 of the packer out of
the well, and other packer elements rest in the well until
cement hardens. By this way is prevented cement washing out
and ensure high quality of grouting. After cement hardening we
lower down diamond core drilling bit and drill again grouted
interval. Because the outer diameter of back pressure valve 1 ,
2, 3, body 4 and screw spindle 6 are smaller than inner
diameter of diamond core drilling bit, we take them out of the
well as a core and after cleaning we could use them again.
Stopping washer 5, packing element 7 and pressing washer 8
should be drilled with the diamond core drilling bit, that why
they must be produced of easy drilling matter.

The structure of cone packer is shown on fig. 1. Its function is
to insulate zone of grouting from upper- positioned drill well
intervals, and by this way to permit to force grout under high
pressure. Packer consists of back- pressure valve pos. 1, 2, 3,
cone body 4, stopping washer 5, screw spindle 6, elastic
packing element 7, pressing washer 8, washer 9, and
combined upper adapter- safety adapter 10. The packing
element diameter is some bigger of the drill well diameter (60
mm for drill well diameter 59 mm). Excluding washers 5 and 8
and upper adapter 10, diameter of all other elements of the
packer are smaller of inner diameter of diamond core bit for the
respective well, and for this reason they can be taken out as a
core and used many times.

In known packer constructions for fixing the packer to well
wall at predetermined depth cone jaws are used. In the abovedescribed construction this action is done by the packing
element of the packer. For the purpose its outer diameter is
bigger from the drill well diameter and the effect of
autowedging occurs when the cone stem is entering into the
packing element. This leads to a very simple construction of
the packer. In the same time removal of jaws gives the
possibility the greater number of details to be elaborated with
enough small diameter and to be used as “drilled packer”, i. e.
to stay in the well until grout becomes hard, and after that to
take them out and use them again. Letting the packer to stay in
the well during cement hardening is quite effective when
grouting zones are with abundant water inflow because it
prevents cement grouting to be washed out or forced out from
fissures of the rock. But this construction has some
disadvantages, part of them removed from later constructions.
One of the main disadvantages is if it is put into the well it can’t
be positioned at upper place, taken out or rotated, because this
leads to put it in action. Because of the small difference
between packing element diameter and well diameter it can’t
be used in cavernous zones because of the unavoidable

Cone packer must be screwed in lower part of drilling pipe
and is descended to required depth into the well without any
rotation. Because of the friction with the well wall during
dropping down, the packing element rests immobilized. To
operate the packer we slowly take up and rotate at the same
time the drilling rods. The cone part of the body 4 enters into
the opening of packing element, deforms it and press it more
strong to drill well wall.
Figure 1. Cone packer
Friction force between the cone 4 and packing element 7
tends to move up the packing element 7, but against it is acting
friction force between packing element 7 and well wall. Coming
into packing element 7, cone 4 magnifies the friction force
between cone and packing element, but in the same time
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enlargening of well diameter. But we must say that such zones
are met not too often in prospecting drilling for minerals.

friction factor on the contact “well wall- packing element” 0; 0.3
and 0.5.

In this article modeling of packing element deformations of
the packer are made during the time in its putting into action.
For the purpose, by means of program ANSYS v.5.3 finite
element method is used. Occurring forces and deformations of
two main stages of packer putting into action are investigated:
- initial deformation of cylindrical packing element as a
function of drill well diameter;
- packing element deformation during entering of cone stem
into it.

From comparisons made is evident, that if friction factor in
contact “packing element- rock” increases, compressive stress
SXX between packing element and rock increases too. Higher
stress concentration is typical for the lower part of the packing
element, their values in its upper part are some lower, and the
stress values are proportional to friction factor.
The explanation of the fact is as follows- the radial
deformation of the packing element causes its longitudinal
deformation. In lack of friction there is not anything to obstruct
this longitudinal deformation and stresses of the packing
element are relatively small. With the increasing of friction
factor a friction force occurs and it obstructs the longitudinal
deformation and that why radial stresses raise. Because

For technologic reasons the packing element is divided into
two separate elements. As an packing element is used
cylindrical rubber sleeve with outer diameter 60 mm, inner
diameter 31 mm and height 40 mm from the lower outer part
on which chamfer 3 mm is made. Cylindrical part of the central
stem is with a diameter of 30 mm. The angle of cone part of
the body is 5o, the small cone diameter is 30 mm, the bigger
one is 38 mm, and the height of the cone is 45 mm. For
simplification of calculations axial symmetry of the model is
used, and later is operated with radiuses. Cylindrical packing
element body is divided to 200 finite elements with total sum of
241 nodes and elements type HYPER56 are used with
parameters as follow: axially symmetric model, hyperelasticity,
nonlinear large deformations, Mooney- Rivlin coefficients 0.8
and 0.2 MPa, temperature 20 deg. and Poisson’s ratio 0.49.
For modeling the contact “packing element- rock” and “packing
element- cone” type CONTAC26 elements with linear contact
and Coulomb friction law were used. Friction factor is one of
the basic parameters, which influence is investigated into the
interval 0- 0.5.

SXX stress [MPa]
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During first stage, preliminary deformation of packing
element was investigated in function of drill well diameter and
friction factor between well wall and packing element. This is of
great Importance, because it is initial force that holds packing
element 7 immobilized during cone stem 4 enters into it.
Influence of the change of drill wall diameter from 60 to 59 mm
was investigated (5 steps of 0.2 mm) for friction coefficient
between the packer and well wall 0; 0.3; 0.5. Results of every
step are saved in a file and for every node the information
saved is as follows: node number, node coordinates X and Y,
displacements on X and Y, vector sum of the displacements,
stresses values for SXX, SZZ and SXY. In addition for every
step two- dimension graphs with isograms of this parameters
are saved. Of particular interest are this parameters for the
surface of the packing element and for the contact “packing
element - cone”, that why they are saved as separate files. On
fig. 2 is shown stress distribution into the packing element in
radial deformation 0.5 mm (i. e. the packer is positioned in a 59
mm diameter drill well and friction coefficient between the
packing element and well wall 0.3)
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Figure 2. Radial stresses SXX into the packing element (radial
deformation – 0.5 mm, friction coefficient 0.3)

From fig. fig. 3, 4, and 5 could be seen distribution of radial
stresses SXX on the contact “outer diameter of the rubber
packing element- drill well”. The influence of packing element
radius decreasing is investigated in the interval from 0.1 to 0.5
mm, and it corresponds with the change of well diameter from
60 mm to 59 mm with a step of 0.2 mm. Modeling is made for
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Figure 4. Radial stresses SXX on the contact “packing
element- rock ” ( radial deformation 0.1- 0.5 mm, friction factor
with the rock 0.3)
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Figure 3. Radial stresses SXX on the contact “packing
element- drill well” (radial deformation 0.1- 0.5 mm, friction
factor with the rock 0)
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packing element deforms comparatively symmetrically from the
middle to the two ends, stresses from friction force are higher
at the two ends of the packing element, and where the greatest
longitudinal deformations are. This is evident and from fig.
fig.6, 7 and 8 too. Investigations are made at friction factor
between the packing element and rock 0; 0.3; 0.5. In presence
of friction at the middle of the packing element it is clearly seen
a zone, where friction force obstructs longitudinal deformations
and with growth of friction factor this zone is magnifying.

Figure 5. Radial stresses SXX on the contact “packing
element- well” (radial deformation 0.1- 0.5 mm, friction factor
with the rock 0.5)
Next stage of packer putting into action is cone stem entering
into the hole of cylindrical packing element. The stem causes
radial deformations of the packing element, by pressing it to
well wall and packer body. At the same time cone stem is
trying to push up the packing element, and against it acts
friction force between well wall and packing element. The most
unfavorable case for putting packer into action is when friction
factor between packing element and cone stem is maximal and
friction force between the packing element and rock is minimal
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Fiure 6. Longitudinal deformations on outer diameter of the
packing element (radial deformation 0.1- 0.5 mm, friction factor
with the rock MU2=0)

10

20

30

40

Contact "Packing element - rock" [mm]

Figure 7. Longitudinal deformations on outer diameter of the
packing element (radial deformations 0.1- 0.5 mm, friction
factor with the rock MU2=0.3)

i.e. we have minimal friction factor between packing element
and rock and minimal preliminary packing element
deformation. For such case investigations for zero packing
element initial deformation DR=0, friction factor between
packing element and cone stem MU2=0.3 and friction factor
between packing element and rock MU3=0.3 are made. Cone
stem has 40 mm total way up and it is divided into 10 steps of
4 mm.

File: I51_3_01-05.DAT
DR=0.1-0.5mm MU2=0.5
0.15
-0.5mm

0.10
-0.4
-0.3

UY [mm]

0.05

On fig. fig. 9; 10; 11 are shown the radial stresses SXX in the
packing element when cone stem has entered 8; 24; and 40
mm into it. On fig. fig. 12; 13; 14 vertical stresses SYY into the
packing element at the same conditions are shown. The
simulation of cone stem entering into cylindrical packing
element shows stability of packer putting into action even in the
most unfavorable conditions- near to zero initial deformation of
the packing element and equal friction factor for the two
contacts: packing element- rock and packing element-cone.
Using the above- discussed method, 34 numerical experiments
were made at different values of input parameters with 560
total steps of change of input parameters. Input parameters
varied as follows:
−

friction factor of packing element with the rock and with
the cone stem- 0.3 and 0.5;

−

initial deformation of the packing element- from 0 to 0.5
mm with 0.1 mm step i. e. it was simulated well wall
diameter 59- 60 mm;

Figure 8. Longitudinal deformations on outer diameter of the
packing element (radial deformations 0.1- 0.5 mm, friction
factor with the rock MU2=0.5)

−

vertical pass of the cone stem from 0 to 40 mm with a
step of 4 mm;

−

rubber elasticity modulus 2; 4; 6 and 8 MPa.
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The packer reacted safely for all combinations of input
parameters. Construction discussed is tested in practice and it
sowed definitely sure action.
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Figure 9. Radial stresses SXX in packing element (cone stem
pass DH=8 mm)

Figure 11 Radial stresses SXX in packing element (cone stem
pass DH=40 mm)

SXX stress [MPa]
File: E33__6.DAT

SYY stress [MPa]
File: E33__2.DAT

40

45

35

40

30

35
Packing element height [mm]

Packing element height [mm]

45

25
20
15
10
5

25
20
15
10
5

0
-5
15

30

20

25

30

Radius [mm]

0
-5
15

20

25

30

Radius [mm]

Figure 10. Radial stresses SXX in packing element (cone stem
pass DH=24 mm)

Figure 12. Longitudinal stresses SYY into the packing element
(cone stem pass DH=8mm)
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Figure 13. Longitudinal stresses SYY into the packing element
(cone stem pass DH=24mm)

Fig. 14. Longitudinal stresses SYY into the packing element
(cone stem pass DH=40mm
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