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Запропоновано математичну модель для опису термомеханічних процесів, які
відбуваються на протязі технологічного зварювання. Сформульовано відповідну
задачу термомеханіки, яка базується на теорії нестаціонарної теплопровідності та
теорії пластичного неізотермічного течіння. Розроблені обчислювальні схеми
методу скінченних елементів та комплекс програм для прогнозування
термомеханічних станів при зварюванні. Як приклад досліджені температурні поля і
напруження при зварюванні двох пластин стиковим швом.
Ключові слова: зварювання, пластичне течіння, напружено-деформований
стан, термочутливість, зміцнення, метод скінченних елементів, зварна пластина,
комплекс програм.

Вступ. Аналіз аварій, які відбуваються на нафтопереробному, нафтохімічному обладнанні, газопроводах та інших відповідальних конструкціях,
вказує, що руйнування відбуваються в перенапружених зонах конструктивних елементів. Часто такі аварії супроводжуються серйозними економічними і екологічними наслідками. Однією із основних причин руйнувань є високий рівень залишкових напружень в металі зварного з’єднання.
Через недоліки нової технології з’єднання деякі із суден класу «Liberty»,
які вироблялись в США у 40-х роках минулого століття, розколювались на
дві частини на протязі їх служби [24].
Однак зварювання має ряд переваг порівняно з іншими способами
з’єднання і тому є широко використовуваною технологією також в будівництві, при спорудженні мостів, у літакобудуванні та ін. Стійкий і тривалий науковий інтерес до проблем зварювання є затребуваний практикою і обумовлений різноманітністю та складністю задач по прогнозуванню поведінки
зварних конструкцій як в процесі їх отримання, так і експлуатації. На сьогоднішній день недостатньо вивчені явища, супутні зварному процесу, від
яких в значній мірі залежить надійна робота зварних конструктивних вузлів.
Отримання фізично обґрунтованих оцінок залишкових зварних напружень є
складною науковою, прикладною та технічною проблемою. Різні теоретичні
та експериментальні аспекти раціонального розв’язання цієї проблеми розглядаються у [6, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 23 – 25] та ін.
На формування зварних напружень впливає сукупність явищ та факторів, супутніх зварюванню. Основним фактором впливу є локалізоване в
околі зварного шва температурне поле, яке спричинює пластичні деформації в зоні високих градієнтів температур. При високих температурах відбуваються фазові перетворення, зміна теплофізичних властивостей мета1
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лу, явище зміцнення металу при пластичному деформування та ін.
В зв’язку з прогнозуванням зварних напружень виникають проблеми визначення нестаціонарного температурного поля, врахування неоднорідності
для випадку зварювання конструкційних елементів із різних металів або за
допомогою металу, відмінного від з’єднуваних елементів.
Аналіз доступних літературних джерел вказує на наступну тенденцію:
вище перераховані важливі фактори для оцінки напружень у зварних
з’єднаннях комплексно практично не розглядаються.
Суттєвим недоліком ряду робіт є оцінка напруженого стану з’єднань
в припущенні постійних (незалежних від температури) властивостей
матеріалів). Зокрема, у [24] термомеханічний процес зварювання досліджується в умовах рухомого джерела нагріву, однак з незалежними від
температури характеристиками матеріалів. Без розв’язування задачі
теплопровідності з незалежними від температури характеристиками
здійснені теоретичні розрахунки зварних напружень у [18]. Отримані
експериментальні та числові результати [18] суттєво відрізняються.
Аналізуються джерела такої поганої узгодженості. У [20] задача теплопровідності не розв’язується. Ці дослідження [18, 20, 24] та ряд інших
реалізовані за допомогою потужних програм на основі методу скінченних елементів (МСЕ).
Врахування вище названих та інших факторів в значній мірі здійсниме в
математичних моделях зварювального процесу, однак розв’язання задач в
рамках аналітичних підходів практично неможливе. При розв’язуванні задач термомеханіки для зварних з’єднань домінують числові методи і, в
першу чергу, МСЕ [18, 20, 24, 25].
Метою даної роботи є розробка теоретичного і числового підходів до
оцінки теплових та механічних поточних і залишкових станів у зварних
з’єднаннях. Термомеханічні стани спричинені нестаціонарними тепловими
процесами як в однорідних, так і кусково-однорідних виробах із термочутливих пластично деформівних зміцнюваних матеріалів.
В даній роботі запропоновано підхід до дослідження еволюції термомеханічних станів у зварюваних виробах, який базується на формулюванні задачі нестаціонарної теплопровідності [7], задачі теорії пластичного неізотермічного течіння [12], розроблених розрахункових схемах МСЕ та відповідному програмному забезпеченні [5]. При цьому існує можливість враховувати зміцнення металу в процесі пластичного
деформування та термочутливість його характеристик. Структурні (фазові) перетворення, які відбуваються при нагріві, а потім при остиганні
металу, в меншій мірі впливають на рівень зварних напружень, особливо для низьковуглецевих сталей. Для низьковуглецевих сталей ці перетворення відбуваються при температурі вищій ніж 600C, коли має місце
пластичне течіння металу з пониженим внаслідок високих температур
значенням межі текучості T . Фазові перетворення впливають на термомеханічні властивості матеріалу. В даній роботі внесок структурних
перетворень у формування зварних напружень пов’язаний з врахуван136

ням залежності тепломеханічних властивостей металу від температури,
в т. ч. і для температур фазових перетворень.
Розроблений комплекс програм на основі МСЕ для розв’язування
двовимірних задач дозволяє досліджувати напружено-деформований
стан (НДС) у зварних виробах із однорідних і кусково-неоднорідних металів довільної геометричної форми з довільною орієнтацією, довжиною
та кількістю швів при однопрохідному зварюванні в припущенні миттєвого накладання швів. Враховується зміцнюваність металу в процесі пластичного деформування. Характер температурної залежності властивостей матеріалів довільний. Можливий вплив силового навантаження під
час зварювального процесу. Як приклад, досліджені термомеханічні поля в пластині в процесі зварювання її частин стиковим швом.
Формулювання задачі. Вихідні положення та співвідношення
моделі. Для спрощення формулювання задачі розглядається випадок
накладання одного шва. При формулюванні задачі термомеханіки припускається ідеальний тепловий контакт між зварюваними частинами і
швом, виключається відрив між складовими зварного виробу та їх проковзування. Приймається, що шов накладається миттєво. Розглядаються ізотропні матеріали. Припускається квазістатичність деформаційних
процесів. Розглядається область  0 декартової системи координат

x1, x2 , x3 

з границею 0 , яка включає підобласті для зварюваних елементів конструкції та шва і є вихідною перед початком накладання шва.
Задачею теплопровідності при врахуванні відповідних залежностей
теплофізичних характеристик від температури описуємо поширення
тепла в області  0 в процесі отримання зварного виробу. Ця задача
формулюється як для етапу затвердіння розплавленого металу з початковою температурою в шві T0  TL (температурою ліквідуса) і початковою температурою T0  TC (температурою середовища) зварюваних
елементів перед з’єднанням, так і для етапу охолодження повністю
скристалізованого при Tmax  TS (температурі солідуса) зразка ( Tmax –
максимальна температура в зварюваному з’єднанні). Охолодження відбувається шляхом конвективного теплообміну із середовищем через
вільні поверхні. Відомий із розв’язку задачі теплопровідності локальний
розподіл температури в нестаціонарному тепловому процесі є фактором, який впливає на формування зварних напружень.
Задача визначення в області  0 (припускається незмінною на момент повної кристалізації) поточних і залишкових температурних напружень у шві та навколошовній зоні формулюється як задача термопластичності в змінних Лагранжа для суцільного (неперервно з’єднаного)
виробу в процесі охолодження після повного завершення кристалізації.
Задача визначення нестаціонарного температурного поля T x, t  в
області  0 від моменту накладання шва до повного охолодження звар137

ного з’єднання включає рівняння теплопровідності [7] для термочутливих тіл
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відповідно. Задача описує конвективний теплообмін із зовнішнім середовищем температури TC через частину 01 поверхні 0 зварного
з’єднання. У формулах (1) – (3) введені позначення:  q – коефіцієнт
теплопровідності; C – питома об’ємна теплоємність; n – одинична
зовнішня нормаль до поверхні 0 ;  – коефіцієнт тепловіддачі; t 0 –
початковий час в розглядуваному тепловому процесі; t – час.
Квазістатична геометрично лінійна гранична задача в змінних Лагранжа по визначенню невідомих переміщень u , деформацій  , напружень  в термочутливому тілі із заданими поверхневими навантажен-



нями Pn  на частині поверхні 0  0 , переміщеннями u  на частині

0u  0 ( 0  0u  0 , 0  0u   ) при відомому із розв’язку задачі
теплопровідності температурному полі включає рівняння рівноваги [3]
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геометричне лінійне співвідношення [3]
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рівняння стану теорії пластичного неізотермічного течіння з ізотропнокінематичним зміцненням [12]
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У співвідношеннях (4), (5), (7) введені позначення: B  – матриця диференціальних операторів геометричних співвідношень Коші [17]; X  –

~ – вектор напружень Піоли – Кірхгофа І роду [3];
вектор масових сил; 

 – вектор деформацій [3]; n – матриця напрямних косинусів зовнішньої нормалі n до поверхні 0 [17].
Компоненти тензорів деформацій і напружень відповідних тензорних
величин розміщені у векторах    ,  ,  , 2 , 2 , 2  і
11

22

33

12

13

23

  11,  22 , 33, 12 , 13 ,  23  відповідно. Символ «» позначає операцію транспонування векторів або матриць. У рівнянні стану (6) векто-
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Верхні індекси t і t  dt відносяться до величин в моменти деформування t і t  dt відповідно. У позначеннях (9) матриці D  і dD є матрицею ізотермічних пружних модулів для ізотропного матеріалу [17] та її
приростом в зв’язку із зміною температури відповідно; H – поточне
значення тангенса кута нахилу ізотермічної кривої деформування «інтенсивність деформацій – інтенсивність напружень»; G – модуль пружно139

сті при зсуві;

s

– вектор девіаторних компонент тензора напружень,

віднесених до центру



поверхні текучості в просторі напружень;

3 
s s – інтенсивність напружень [15], віднесених до центру 
2
~ – інтенсивність напружень Коші [15].
поверхні текучості; 
i
Для ізотропного анізотропно зміцнюваного термочутливого матеріалу розглядається функція текучості у вигляді [12]
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отримана на основі виразів [12], де ip – інтенсивність пластичних деформацій [15]; T – межа пластичного течіння матеріалу;  , b , m –
властиві матеріалу параметри зміцнення, за допомогою яких апроксимується крива деформування матеріалу. Критерієм пластичності (10)
описуються матеріали з ізотропно-кінематичним зміцненням, пов’язаним
із зсувом поверхні текучості в просторі напружень за рахунок відповідного зміщення її центру  та з її ізотропним розширенням, яке описується правою частиною формули (10). Співвідношення (10) – це умова
Мізеса, модифікована на випадок ізотропно-кінематичного зміцнення,
яка є найбільш загальним та одним із використовуваних в роботі критерієм пластичного деформування.
Із цієї формули випливають окремі випадки ідеального матеріалу
( t  0 ,   0 ), ізотропного зміцнення ( t  0 , 0    1 ) і кінематичного зміцнення ( t  0 для t  0 ,   0 ) [12].
Зміщення центру  поверхні текучості описується правилом Ціглера [26]
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де F і K 2 – відповідно ліва і права неявні частини більш загальної форми критерію пластичності [19].
На основі явного вигляду лівої і правої частин умови текучості (10)
множник d також отриманий в явному вигляді [4]
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Сформульована задача (4) – (8), (10) – (12) про НДС описує механічну поведінку зварних виробів в процесі їх отримання і відображає важливі фізичні особливості зварювального процесу, а саме можливість
пластичного деформування, термочутливість та зміцнюваність металів.
Задача теплопровідності та задача про НДС розв’язуються послідовно.
Числовий підхід до розв’язування задач. Застосовуваний для
розв’язування задач нестаціонарної теплопровідності комплекс програм
[2], який базується на МСЕ, дозволяє досліджувати температурні поля
на протязі розглядуваного теплового процесу, який впливає на деформаційні процеси і напружений стан.
Запропоновано наближену методику розв’язування сформульованої
фізично нелінійної задачі про температурні напруження для так модельованого зварного з’єднання на основі її еквівалентного варіаційного
формулювання. Ця методика [11] базується на розрахункових схемах
МСЕ після покрокових апроксимацій і лінеаризації вихідних співвідношень моделі (4) – (8), (11), (12) та відповідного їй варіаційного рівняння.
Варіаційним формулюванням задачі про напруження є рівняння принципу віртуальної роботи [3]







 d   u Pn d  u X d  0 ,
0

0

(13)

0

визначене на множині кінематично допустимих переміщень із простору
Соболєва W21  0  [16].
Отримані лінеаризовані аналоги рівняння стану (6) для анізотропно
зміцнюваних термочутливих матеріалів. Цими аналогами є рівняння
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при лінеаризації за допомогою методу змінних параметрів пружності
(МЗПП) та рівняння
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при лінеаризації за методом додаткових навантажень (МДН). У формулах (14), (15) і в подальшому символ «  » використовується для позначення скінченних приростів величин при їх покрокових апроксимаціях.
Нижній індекс N ( N  0, 1, ...N   1 , N  – кількість кроків) відноситься
до приростів відповідних величин на протязі кроку навантаження
t N  t N , t N 1  або до значень величин в момент t N при покроковій
апроксимації процесу деформування. Верхній індекс j ( j  1, 2, ... ) відноситься до значень величин на j -й ітерації лінеаризуючого ітераційного процесу, який реалізується в межах кроку навантаження. У [16] отримані формули для початкових наближень та ітераційного уточнення величин, які входять у ці співвідношення.
Запропоновано більш ефективний з точки зору обчислювальних витрат алгоритм комбінованого поєднання обох методів лінеаризації, а
саме: обчислення на початкових ітераціях виконуються за МДН, при
сповільненні збіжності формується ліва частина рівнянь МСЕ за МЗПП з
наступними обчисленнями за допомогою МДН.
На основі принципу віртуальної роботи (13), відповідних лінеаризованих аналогів (14) або (15) для рівняння стану (6) та з використанням
скінченно-елементних апроксимацій, нехтуючи масовими силами X  ,
отримані покроково апроксимовані лінеаризовані за допомогою МЗПП
або МДН рівняння МСЕ відносно покрокових приростів переміщень. При
лінеаризації за допомогою МЗПП цим рівнянням є рівняння



   Dep  j1  BG
  d  qj 
   Dep  j1 T  d 
 BG
   BG

N
   N 1 

   N 1
N



0

0


j 1
ep j1
p j1
T
  P  d 
  G
n N
  BG   D  N 1 N 1   N 1    N d  (16)




0 



~

 BG  QN 1 T N d  N 1 ;
j 1

0

при лінеаризації за допомогою МДН – рівняння

142



0

j 1




~
~

BG  DN 1BG dqNj  BG~  DN 1 T N d 

0
  0

~  P  d 
 G
BG~ DN N   p N  T N d 
n N



 







0 

0





   

~  p j 1
j 1
T
 BG  D N 1 N   N  d 

(17)

0



~   p  j 1
p
T

B
G
  D N 1 N   N   N  d 
0



~

 BG  QN 1 T N d  N 1 .
j 1

j 1

0

 ~

У рівняннях (16), (17) позначено: G – матриця базисних функцій форми
скінченного елемента [17]; q – вектор вузлових переміщень;  –
нев’язка варіаційного рівняння (13), яка виникає внаслідок покрокових та
скінченно-елементних апроксимацій.
На основі сформульованої задачі та запропонованих обчислювальних схем розроблено комплекс програм для розв’язування двовимірних
задач [5], який орієнтований на розрахункове оцінювання поточних і залишкових напружень у зварюваних виробах, охолоджуваних конвективним способом.
Розрахункові алгоритми МСЕ для задачі про температурні зварні напруження реалізуються на основі її покроково апроксимованих лінеаризованих варіаційних формулювань та відповідних їм ключових скінченно-елементних рівнянь (16) або (17) в залежності від способу лінеаризації задачі.
Процес отримання розв’язку конкретних задач на основі розробленого комплексу програм МСЕ-аналізу полягає у послідовному виконанні
ряду формуючих геометричну модель та розрахункових операцій. Основними блоками для отримання розв’язку є формування геометричної
моделі, початкових та граничних умов для задачі теплопровідності,
розв’язування задачі теплопровідності при охолодженні зварного
з’єднання, формування файлу з інформацією про отриманий нестаціонарний тепловий режим, розв’язування задачі про температурні напруження (поточні та залишкові в кінці охолодження).
Дослідження теплових процесів та температурних напружень в
зварній пластині. Як приклад, вивчено формування поточних і залишкових напружень в достатньо довгій пластині товщиною 2h та шириною 2l ,
отриманій зварюванням однопрохідним миттєво накладуваним стиковим
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зварним швом шириною 2 двох пластин однакової ширини (рис. 1). При
конвективному теплообміні через вільні зовнішні поверхні температурне
поле та спричинений ним НДС симетричні відносно шва, центрального
горизонтального перерізу, торцевих поверхонь і на достатній віддалі від
торцевих поверхонь слабо змінюються у напрямку шва. На достатній
віддалі від торцевих поверхонь незначно змінюються механічні поля і
реалізуються умови плоскої деформації. В зв’язку з цим термомеханічні
поля досліджуються в області  0   x1, x2 , x3 : 0 x1l , 0 x2 h, x3  0
(рис. 1), яка є четвертою частиною центрального вертикального перерізу
(початок декартової системи координат знаходиться у центрі пластини).
2l

x2

x1

2h

0
2

x3
Рис. 1 – Схема пластини, отриманої стиковим зварним швом

Для визначення температурного поля T в області  0 задача теплопровідності (1) – (3) розв’язується при початковій умові
T0  T

T при 0  x1  
 L
t  0 TC при   x1  l

(18)

та граничних умовах

 q

T
T
  q
 T  TC  ;
x1 x1  l
x2 x 2  h

T
T

 0 .(19)
x1 x1  0 x2 x2  0

Друга умова (19) моделює відсутність теплових потоків через перерізи
x1  0 , x2  0 в зв’язку із симетрією температурного поля відносно цих
перерізів.
На основі аналізу розрахунків для нестаціонарного температурного
поля встановлюється час t   S остаточного завершення кристалізації
розплавленого металу, при якому максимальна температура досягає
температури солідуса Tmax  TS . Для задачі про поточні та залишкові
температурні напруження, обумовлені тепловим процесом у вільному
від механічних навантажень і повністю скристалізованому зразку при
t  t S , граничними умовами в області  0 , є умови
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11

0;

 22
x1  l

u1

x2  h

 0.

 u2
x1  0

(20)

x2  0

Друга умова (20) є умовою незміщуваності перерізу x1  0 в напрямку

0x1 та перерізу x2  0 в напрямку 0x2 .
Початкові розміри зварюваних пластин d  98 мм , h  25 мм і півширина шва   2 мм припускаються незмінними на момент повної кристалізації t   S . Матеріал пластин і шва – титановий сплав, для якого
температура

плавлення

TL  1620 C ,

температура

кристалізації



TS  1580 C . Відомості про температурну залежність теплофізичних та
механічних характеристиках металу вказані в табл. 1 [1, 8]. Питома





об’ємна теплоємність C  2401 кДж м 3  град. . Через відсутність довідкових даних відносно зміцнення сплаву розрахунки виконані для ідеального пружно-пластичного матеріалу.
Проаналізовані напруження в процесі їх формування та перерозподілу від моменту  S повної кристалізації до остаточного часу t  охоло-





дження повітрям із коефіцієнтом тепловіддачі   5,6 Вт м 2  град. при
температурі середовища TC  20 C . Початковий розподіл температури
в області  0 відповідно до умови (18) поданий на рис. 2.

Рис. 2 – Початковий розподіл температури в області  0
перед накладанням шва

Задача теплопровідності і задача визначення температурних напружень розв’язані на скінченно-елементній сітці із 8-вузлових ізопараметричних елементів серендипового сімейства [17]. Сітка включає 88 елементів з 317 вузлами і утворена перетином рівновіддалених на віддалі
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h / 4 прямих в напрямку осі 0x1 і прямих в напрямку осі 0x2 , які згущуються
у шві та навколошовній зоні. Охолодження зразка до практично однорідної
температури T  25,7 C відбувається на протязі часу t  17000 сек.  4,7 год.
Розрахунковим шляхом отриманий нестаціонарний тепловий режим
охолодження до температури T  22 C триває t  25000 сек.  7 год.
Однак після t  4,7 год. вплив температур на перерозподіл напружень
мізерний, оскільки відбувається практично рівномірне охолодження із
однорідним розподілом температури. Тому із міркувань економії комп’ютерного часу розрахунок НДС виконаний для тривалості теплового процесу t  4,7 год. Часова сітка в задачі визначення НДС крупніша

( N НДС
 252 кроки), ніж в задачі теплопровідності ( NT  8000 кроків)
також із міркувань економії розрахункового часу при збереженні приблизно такої ж точності обчислень. Укрупнення інтервалів часу при визначенні НДС виконувалось по мірі зменшення градієнтності температурного поля.
Повна кристалізація відбувається через t  0,03 сек. після накладання шва. Розв’язки отримані при лінеаризації задачі термопружно-плас-

тичності за допомогою МДН із точністю обчислень  0  0,5  10 5 згідно
критерію [22] завершення ітераційного процесу.
На рис. 3 подані окремі результати для деяких часових моментів, які
відображають кінетику теплових і механічних процесів у зварному пластинчатому з’єднанні при його охолодженні до температури середовища.
Час відраховується від моменту накладання шва. Розподіли температури T , напружень 11 ,  22 , 33 та інтенсивності напружень i подані в
залежності від координати x1 при x2  0 .
У зв’язку з особливістю зварювального процесу високоградієнтне
температурне поле на початку охолодження локалізується у зварному
шві та його околі і впливає на формування локально розподілених напружень. Однак ці напруження незначні, оскільки при високих температурах значення модуля Юнга E та межі текучості T суттєво знижуються (табл. 1). Причому в перерізі x1  0 та його околі вони значно менші, ніж на певній віддалі, де температура дещо понижена (рис. 3, а,
рис. 3, б). При істотно більш низьких температурах відбувається зростання напружень (наприклад, при t  2,95 сек. , рис. 3, в) внаслідок більш
високих значень для E і T (табл. 1). При наступному охолодженні
зварної пластини зростання та перерозподіл напружень не є настільки
значними (рис. 3, г – рис. 3, е), оскільки обумовлені охолодженням із
невисокими градієнтами температур. Максимальні залишкові напруження –
це розтягуючі напруження 33 , які виникають у зварному шві (рис. 3, е).
Отримані розрахункові залишкові напруження досить високі, оскільки
рівень максимальної інтенсивності напружень i (рис. 3,е) достатньо
високий відносно межі текучості T при відповідній температурі (табл. 1).
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Таблиця 1 – Температурна залежність тепломеханічних властивостей
титанового сплаву [1, 8]

T,

q ,

C

Вт /  м  К 

E,
ГПа

20
100
200
300
400
500
600
650
700
800
850
900
1000
1050
1600
1620

26,70
30,15
34,75
39,36
44,38
49,41
54,43
–
60,29
66,15
–
–
–
–
–
121,0

121,61
113,76
103,56
91,70
89,24
83,36
82,87
73,55
–
–
58,84
–
–
–
15,5
–



а) t  0,05 сек. , N НДС  3


0,32
0,35
0,36
0,36
0,365
0,390
–
–
–
–
0,44
–
–
–
0,44
–

МПа

 T  10 6 ,
1/ К

882,63
–
635,49
606,07
573,71
495,25
436,41
–
254,98
142,20
102,97
44,13
15,20
10,79
8,50
–

9,51
–
9,43
9,84
10,1
10,26
10,25
–
10,55
10,85
11,05
–
–
–
12,4
–

T ,

б) t  0,09 сек. , N НДС  7
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в) t  2,95 сек. , N НДС  97

г) t  14,8 сек. , N НДС  187

д) t  40 сек. , N НДС  233

е) t  17000 сек. , N НДС  252

Рис. 3 – Розподіл температури, напружень та інтенсивності напружень
в центральному поперечному перерізі зварної пластини із титанового сплаву
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Висновки. Таким чином, в роботі запропоновано математичну модель термомеханічних процесів при зварюванні, наближену методику
розв’язування сформульованої задачі, яку реалізовано у розробленому
комплексі програм. Встановлені закономірності формування напружень,
обумовлених нестаціонарним температурним полем в умовах зварювання пластин стиковим миттєво накладуваним швом з врахуванням
явищ пластичного деформування і термочутливості матеріалу. Ці закономірності полягають в тому, що виникнення і перерозподіл напружень у
зварному шві та його околі пов’язані з високими градієнтами температурного поля, а також залежністю властивостей металу від температури.
Розроблений підхід може бути використаний для прогнозування поведінки зварних з’єднань з залишковими напруженнями в експлуатаційних умовах силового чи температурного навантаження. Перспективними
також є дослідження для випадку почергового накладання двох чи більше швів та в зв’язку з цим аналіз перерозподілу попередньо набутих
зварних напружень.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВАРКЕ
Предложена математическая модель для описания термомеханических
процессов,
происходящих
на
протяжении
технологической
сварки.
Сформулирована соответствующая задача термомеханики, базирующаяся на
теории
нестационарной
теплопроводности
и
теории
пластического
неизотермического течения. Разработаны вычислительные схемы метода
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конечных
элементов
и
комплекс
программ
для
прогнозирования
термомеханических состояний при сварке. В качестве примера исследованы
температурные поля и напряжения при сварке двух пластин стыковым швом.
Ключевые
слова:
сварка,
пластическое
течение,
напряженнодеформированное состояние, термочувствительность, упрочнение, метод
конечных элементов, сварная пластина, комплекс программ.
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MATHEMATICAL MODEL OF THERMOELASTIC-PLASTIC
PROCESSES DURING TECHNOLOGICAL WELDING
The mathematical model for description of thermomechanical processes taking
place during technological welding has been proposed. The corresponding thermomechanics problem based on nonstationary heat conductivity theory and plastic
nonisothermal yielding theory has been formulated. The calculating schemes of the
finite element method and software for predictions of the thermomechanical states
on welding conditions are developed. The thermal fields and stresses caused by
welding of two plates by means of the butt weld are investigated.
Keywords: welding, plastic yielding, stress and strain state, thermal sensitivity,
hardening, finite element method, software, welded plate, software package.

Problem statement and its solving method. In this work the approach
to investigation of thermomechanical states evolution in weldments based on
the formulating of nonstationary heat conductivity problem, plastic nonisothermal yielding problem, developed calculating schemes of the finite element method (FEM) and applicable software are proposed. The ability exists
to take into account a metal hardening in plastic deforming process and
thermal sensitivity. For a simplification of problem formulating the case of the
one seam imposition is considered. It is assumed a quasi-static deformation
processes and ideal thermal contact between welding parts and seam. The
seam is imposed instantaneously. The isotropic materials are considered.
By heat conductivity problem taking into account the appropriate thermal
dependences of thermophysical properties it is described the heat propagation in domain  0 during process of the weldment obtaining. This problem
is formulated both for the stage of the molten metal solidification with initial
temperature in the seam T0  TL (liquidus temperature), with initial temperature T0  T A (ambient temperature) of welding elements before joining and
for the cooling stage for sample which fully crystallized at Tmax  TS (solidus
temperature). Tmax is maximal temperature in welding joint.
The problem about of determining in domain  0 of instantaneous and
residual thermal stresses in seam and near-seam zone is formulated on
base of the plastic nonisothermal yielding theory for continuous (continuously connected) product in cooling process after complete finish of crystalliza151

tion. Accepted criterion of plastic deformation is von Mises condition modified on the isotropic-kinematic hardening case.
For solving of the nonstationary heat conductivity problem the software
based on the FEM is used. The approximate policy for solving of formulated
physically nonlinear problem about thermal stresses for welded joint also
based on the calculating schemes of the FEM is proposed.
The developed FEM software for solving of the two-dimensional problems allows the stress and strain state in welded joins of arbitrary geometrical shape to investigate. The joints can be of homogeneous and piecewise
homogeneous metals with arbitrary orientation and length of seams on assumption of instantaneous imposition of seams during single-pass welding.
Investigation of the thermomechanical fields in welded plate. As example it is studied the forming of the instantaneous and residual stresses in
sufficiently long plate obtained by single-pass and instantaneously imposed
butt welding of two plates with equal width. The stresses has been analyzed
in process of its forming and redistribution from the moment  S of complete
crystallization to the final time t  of cooling by air at ambient temperature

TA  20 C . On fig. 1 the calculating results for stresses are presented in the
plate-like joint at the beginning of the welding process and after its finish.
The distribution of the stresses 11 ,  22 , 33 and stress intensity i are
displayed depending on transverse coordinate x1 if coordinate x2  0 ,
where the centre of the Cartesian coordinate system is in the plate centre.

t  0,05 s.

t  17000 s.

Fig. 1 – Distribution of stresses and stress intensity in the central transversal
section of welded plates of titanic alloy at the beginning and final of cooling

Conclusions. In work the mathematical model of thermomechanical
processes due to welding has been proposed. The approximate policy for
solving of problem and applicable software has been developed. The regularities of stress formation on welding conditions for plates connected by butt
instantaneously imposed seam are established. These regularities are following. The arising and redistribution of stresses in welded seam and its
152

neighborhood are connected with high gradients of thermal field as well as
temperature dependence of metal properties.
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