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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Трубчасті конструкції широко застосовуються в зварних металло-

конструкціях. Це обумовлено рядом переваг даного виду перерізу: однакові за всіма напрямами 

значення геометричних характеристик перерізу, підвищена місцева стійкість стінок труб, 

підвищена корозійна стійкість. Наукова новизна постановки цього завдання полягає в 

узагальненні підходів з регулювання напружено-деформованого стану (НДС) елементів 

трубчастого профілю попереднім напруженням локальними термічними впливами (ЛТВ) шляхом 

наплавлення холостих валиків по твірним для підвищення несучої здатності та стійкості стиснутих 

елементів із труб. Результати роботи можуть бути використані за проектування нових і підсилення 

існуючих конструкцій з використанням зварювання та діагностування. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу 

виконано при аспірантурі ВАТ УкрНДІПроектстальконструкція ім. В.М. Шимановського. 

Результати, що отримано під час виконання роботи, є складовою частиною досліджень, які 

проводилися в 2008 – 2011 роках на кафедрі будівельних конструкцій Донбаського державного 

технічного університету (ДонДТУ), м Алчевськ, відповідно до ДНТП  «Вплив локальних 

термічніх дій на міцність і стійкість елементів металевих будівельний конструкцій» (державний 

реєстраційний номер 0109U008624). 

Метою роботи є розробка методики розрахунку залишкового напруженого стану і 

технології його регулювання шляхом наплавлення холостих валиків по твірним для підвищення 

стійкості стиснених елементів зі сталевих труб. 

Задачі досліджень: 

- узагальнити результати теоретичних і експериментальних досліджень в галузі визначення 

залишкового напруженого стану (ЗНС) і його впливу на несучу здатність і деформативність 

стиснутих елементів зі сталевих труб; 

- розробити методику і провести експериментальні дослідження ЗНС в елементах зі 

сталевих труб після його регулювання шляхом наплавлення холостих валиків по твірним; 

- розробити методику і провести експериментальні дослідження впливу ЗНС в елементах зі 

сталевих труб на їхню стійкість і деформативність; 

- розробити методику визначення параметрів зварювання для регулювання ЗНС, вивчити 

закономірності деформування і удосконалити методи розрахунку стиснених елементів зі сталевих 

труб за граничними станами з урахуванням впливу ЗНС; 

- розробити методику визначення стійкості елементів зі сталевих труб, визначити область 

раціонального застосування розроблених методів розрахунку; 

- розробити пропозиції щодо технології виготовлення конструкцій зі сталевих труб з 

оптимальним (з позицій підвищення несучої здатності) ЗНС; 
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- впровадити розроблені методи розрахунку і технологію регулювання при вирішенні 

практичних задач. 

Об'єкти досліджень - стійкість стиснених елементів зі сталевих труб. 

Предмет досліджень - вплив ЗНС, що виникає в елементах сталевих конструкцій зі 

сталевих труб після термічних впливів, на їхню стійкість. 

Методи досліджень – сукупність експериментально-теоретичних методів, які включають в 

себе підбір, вивчення й аналіз різних літературних джерел, на основі яких сформульовано мету та 

задачі досліджень; обґрунтовано виконання теоретичних і експериментальних досліджень ЗНС, 

що виникає в елементах зі сталевих труб після його регулювання шляхом наплавлення холостих 

валиків по твірним, а також вплив ЗНС на несучу здатність конструкцій. Застосування 

експериментальних руйнівних методів дозволяє досить точно отримати розподіл залишкових 

деформацій в елементах шляхом вимірювання переміщень, які викликано звільненням 

міжкристалічних зв'язків в досліджуваному елементі конструкцій із ЗНС. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- вперше розроблено технологію регулювання ЗНС при виготовленні стиснених елементів 

зі сталевих труб; 

- удосконалено методику і вперше отримано результати експериментальних досліджень 

ЗНС, що виникає в перерізах сталевих труб після регулювання; 

- удосконалено методику і вперше отримано результати експериментальних досліджень з 

оцінки впливу ЗНС на стійкість елементів зі сталевих труб; 

- удосконалено методику розрахунку параметрів зварювання для створення в стиснених 

елементах зі сталевих труб оптимального ЗНС; 

- удосконалено методику розрахунку стиснених елементів зі сталевих труб на стійкість з 

урахуванням впливу ЗНС; 

- обґрунтовано можливість регулювання ЗНС в трубчастих елементах шляхом наплавлення 

холостих валиків по твірним. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі отриманих теоретичних 

обґрунтувань експериментально підтверджено можливість підвищення стійкості стиснених 

елементів зі сталевих труб після регулювання ЗНС на ділянці довжини. Розроблено практичну 

методику визначення ЗНС в перерізах сталевих труб після регулювання шляхом наплавлення 

холостих валиків по твірним. Розроблено методику врахування впливу ЗНС, що виникає після 

регулювання, на стійкість стиснених елементів зі сталевих труб. Розроблено технологію 

виготовлення ефективних за витратами матеріалу стиснених елементів зі сталевих труб з 

оптимальним ЗНС, яку орієнтовано на існуючі технології цехів і заводів металоконструкцій. 

Реалізація роботи. Результати досліджень використано: 
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- в навчальному процесі Луганського національного аграрного університету на кафедрі 

будівельних конструкцій при викладанні дисциплін: «Реконструкція будівель і споруд» і 

«Науково-дослідна робота студентів» у вигляді методики розрахунку залишкового напруженого 

стану в елементах трубчастого перерізу після локальних термічних впливів і методики визначення 

стійкості стиснених елементів ферм зі сталевих труб з урахуванням впливу залишкового 

напруженого стану; 

- при виконанні досліджень за ДНТП «Вплив локальних термічніх дій на міцність і 

стійкість елементів металевих будівельний конструкцій» (державний реєстраційний номер 

0109U008624), які проводились на кафедрі будівельних конструкцій Донбаського державного 

технічного університету, м Алчевськ, і підготовці науково-технічного звіту. 

Метод розрахунку використано при обґрунтуванні конструктивного рішення та 

проектуванні колон кранової естакади, яку побудовано на території бази ТОВ «НВП «ГОРМАШ» 

за адресою вул. Бучми, 8А в м. Кривий Ріг. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт, у тому числі 9 у виданнях, що 

входять до переліку МОН України. Без співавторів опубліковано 4 роботи і 1 роботу 

опубліковано в матеріалах і тезах конференцій. Одну роботу опубліковано в журналі, що входить 

до он-лайнової наукометричної бази даних Index Copernicus (номер 12 за списком). 

Особистий внесок здобувача: 

- підбір, узагальнення й аналіз результатів проведених раніше досліджень, формулювання 

мети та задач досліджень; 

- розробка методики розрахунку ЗНС в перерізах сталевих труб після регулювання шляхом 

наплавлення холостих валиків по твірним і їхнього впливу на стійкість; 

- розробка методики та проведення експериментальних досліджень ЗНС, що виникає в 

перерізах сталевих труб після виготовлення та регулювання; 

- розробка методики та проведення експериментальних досліджень впливу ЗНС на стійкість 

стиснених елементів зі сталевих труб; 

- розробка рекомендацій щодо технології виготовлення елементів сталевих конструкцій зі 

сталевих труб з регульованим ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по твірним, які 

орієнтовано на існуючі технології заводів і цехів металоконструкцій. 

Апробація роботи. Результати роботи доповідалися на Колоквіумі «Розрахунок і 

проектування просторових великопрольотних конструкцій» (м. Скадовськ, Україна, 4-6 вересня 

2007 року); XXVII Міжнародній науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Проблеми наукових досліджень і перспективи інноваційної діяльності молодих вчених» 

(м. Макіївка, Україна, 25 листопада 2007 року); Десятому Міжнародному симпозіумі "Сучасні 

будівельні конструкції з металу, деревини та пластмас" (м. Одеса, Україна, 26-30 травня 2008 
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року); IX українській науково-технічній конференції «Металеві конструкції: сьогодення та 

перспективи розвитку» (м. Київ, Україна, 9-11 вересня, 2008 року); Колоквіумі «Розрахунок та 

проектування просторових конструкцій» (м. Скадовськ, Україна, 7-10 вересня 2009 року); IV 

Міжнародній конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд»  (м. 

Харків, Україна, 20-22 жовтня 2009 року); 6-ій Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному 

транспорті» (м. Харків, Україна, 19–21 квітня 2017 року). 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, загальних 

висновків, одного додатку, списку використаних літературних джерел. Викладена на 154 

сторінках, в тому числі 106 сторінок основного тексту,  12 сторінок списку використаних джерел 

(115 найменувань), 8 сторінки додатків.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі викладено загальну характеристику роботи, яка включає актуальність, зв'язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, мету, задачі, методи досліджень, наукову і 

практичну цінність результатів роботи, відомості про впровадження й апробацію результатів 

досліджень, відомості про особистий внесок здобувача, наведено характеристику публікацій. 

У першому розділі узагальнено сучасний стан питання та поставлено задачі досліджень, 

зазначено основні передумови застосування трубчастих профілів в зварних будівельних 

конструкціях. Наведено огляд теоретичних і експериментальних досліджень різних аспектів 

залишкових напружень, що виникають у процесі зварювання металу, а також можливості їх 

регулювання. Проаналізовано роботи М.О. Окерблома, І.П. Трочуна, В.О. Винокурова, С.А. 

Кузьминова, К.П. Большакова, В.С. Ігнат’євої, Я.С. Подстригача, М.М Рикаліна, Г.Б. Талипова, К. 

Мацубуши, Л.П. Шелестенко, І.І. Набокова,  О.І. Голоднова, Я. Августина, В.М. Небилова, Шенлі, 

Енгессера, Л.М. Лобанова, В.І. Махненка, С.В. Козлова та ін., в яких викладено положення теорії 

розрахунку залишкових напружень та їхнього впливу на несучу здатність стиснених елементів. 

Аналіз існуючих методик оцінки несучої здатності та стійкості показав, що в даний час 

відсутні методики розрахунку стійкості трубчастих елементів з урахуванням впливу ЗНС. 

На підставі проведеного огляду зроблено висновки і поставлено задачі досліджень.  

У другому розділі розроблено методики:  

- визначення параметрів зварювання для регулювання ЗНС за рахунок наплавлення 

холостих валиків зварних швів по твірним на елементи трубчастого профілю;  

- визначення ЗНС, що виникає в елементах трубчастого профілю після наплавлення 

холостих валиків по твірним;  

- оцінки стійкості та несучої здатності стиснених елементів зі сталевих труб з 

урахуванням впливу ЗНС. 
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Беручи до уваги методику визначення необхідних тепловкладень для регулювання ЗНС в 

стрижнях з одиночних кутиків, розроблену С.В. Козловим, а також загальні принципи розрахунку 

зварних деформацій, які запропоновано М.О. Окербломом, можна розрахувати кількість теплоти, 

яка необхідна для регулювання ЗНС в стиснених елементах зі сталевих труб:  

 




yμ

Ι
q

xтр

пт


;      (1) 

де  - коефіцієнт, що враховує тип металу, см3 / кал; xI - момент інерції перерізу труби, см4; Σ y  - 

сума відстані від головної центральної осі до холостих валиків, см. 

При позацентровому стиску необхідно наплавляти один або два холостих валика по 

твірним з боку прикладання навантаження. При цьому, кут між твірними 2-х холостих валиків 

повинен бути 90о, що забезпечить раціональний перерозподіл залишкових напружень. 

При наплавленні одного валика в формулу (1) підставляють значення ry  . При 

наплавленні двох і більше холостих валиків, коли координата шва не співпадає з головною віссю 

труби, значення y  визначають за формулою: 

αry sin         (2) 

де   - кут нахилу твірної наплавлення холостого валика до головної центральної осі трубчастого 

елемента або між осями твірних холостих валиків, r  - радіус труби, см. 

При центральному стиску раціонально наплавляти три холостих валика під кутом 120о. При 

цьому, ∑ y=0 (∑ x=0). В цьому випадку погонну енергію зварювання визначають як для одного 

холостого валика, який наплавлено по одній з головних осей труби. Схеми наплавлення холостих 

валиків наведено на рис. 1, 2, 3. 

Загальний алгоритм розрахунку на стійкість стиснених трубчастих елементів з урахуванням 

впливу ЗНС можна представити в такій послідовності. 

1. Задаються геометричними і технологічними параметрами елемента (діаметр труби, товщина 

стінки, висота елемента, схема наплавлення валика, оптимальні параметри тепловкладень тощо), 

характеристики міцності та деформативності сталі тощо.  

2. Розраховують ЗНС. 

3. Визначають умовну гнучкість стисненого трубчастого елемента, при цьому враховують 

залишкові напруження стиску comresσ , : 

 
E

R comresy ,



 ;      (3) 

де   – умовна гнучкість елемента;   – гнучкість трубчастого елемента; 
ERy ,  – відповідно 

розрахунковий опір та модуль пружності сталі. 
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4. Використовуючи величину умовної гнучкості труби, розраховують коефіцієнт стійкості  . 

5. Несучу здатність стисненого елемента трубчастого профилю з регулюванням ЗНС можна 

визначити за формулою: 

n
l

EJ
АRР cmyu 










2

21
1 




 ,    (4) 

де 


 – коефіцієнт стійкості; A  – загальна площа перерізу трубчастого елемента, см2; m  і с  

– коефіцієнти надійності по матеріалу та умови роботи, що визначаються згідно з чинними 

нормативними документами; n  – кількість зон напружень розтягу. 

З наведеного зрозуміло, що в розрахунку стійкості необхідно враховувати не тільки 

залишкові напруження стиску, а й напруження розтягу. Результати розрахунків за розробленою 

методикою й експериментальні дані мають задовільну збіжність, причому підтверджено 

підвищення стійкості елементів трубчастого профілю введенням зон напружень розтягу. 

Порівняння експериментальних і розрахункових параметрів наведено в розділі 5. 

В третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень залишкових 

напружень у елементах із труб після регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків.  

Дослідження цього етапу проводилися на базі випробувальної лабораторії при кафедрі 

будівельних конструкцій Донбаського державного технічного університету (ДонДТУ), 

м. Алчевськ. В ході досліджень встановлено характер розподілу залишкових напружень і 

залишкових деформацій після попереднього термічного впливу, побудовано епюри, визначено 

прогини (вигини) зразків. 

Дослідження ЗНС проводилися руйнівним методом. 

В якості експериментальних зразків використовувалися електрозварні труби згідно з 

ГОСТ 10704-91 діаметром 89 мм (товщина стінки 3,0 мм) довжиною L = 4850 мм і діаметром 

y

y

x x
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Рис. 1. Схема наплавлення 

одного холостого валика  

Рис. 2. хема наплавлення 

двох холостих валиків під 

кутом α=45о 

Рис. 3. Схема наплавлення 

трьох холостих валиків під 

кутом α=120о 
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48 мм (товщина стінки 4,0 мм) довжиною L = 4550 мм, а також безшовна труба діаметром 76 мм 

(товщина стінки 4,5 мм) згідно ГОСТ 8732-78 (СТ СЭВ 1481-78) довжиною L = 3550 мм. На 

першому етапі експериментальних досліджень визначалися залишкові напруження в перерізах 

труб в стані постачання, тобто без наплавлення холостих валиків по твірним. 

Підготовка і проведення випробувань включали в себе наступні етапи: 

- розмітка місць наклеювання тензорезисторів; 

- зачищення розмічених місць шліфувальною машиною з наступним доведенням 

шліфувальною шкуркою; 

- знежирення та ґрунтування зачищених місць; 

- групування та наклеювання тензорезисторів з базою 20 мм на паперовій основі (рис. 4, 5); 

- комутація та перевірка працездатності електричних ланцюгів; 

- розрізання зразка ножівкою і зняття показань тензорезисторів в процесі і після розрізання. 

 

Рис. 4. Схема розташування тензорезисторів при поперечному розпуску труб 

 

 

Рис. 5. Схема розташування тензорезисторів при виконанні поздовжнього розпуску труб 

Після кожного етапу витримувалась пауза тривалістю (15-20 хв.), а потім бралися відліки з 

усіх тензорезисторів. Остаточне зняття показань проводилось після розрізання зразка та витримки 

протягом 24 годин. 
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Після проведення експерименту із зразками труб в стані постачання, в заданій 

послідовності на всю довжину труби наплавлявся холостий валик з попереднім розрахунком 

параметрів зварювання. У зварних трубах шов попереднього термічного впливу наплавлявся 

безпосередньо на заводський. Потім після охолодження зварного шва на ділянці проводилось 

зняття проміжних результатів. 

Окремі результати досліджень ЗНС наведено на рис. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

 
Таким чином, в ході проведених досліджень було розроблено методику визначення ЗНС, 

що виникає в перерізах сталевих труб після його регулювання шляхом наплавлення холостих 

валиків по твірним. Вивчено та проаналізовано закономірності виникнення залишкових 

напружень, проведено експериментальні дослідження ЗНС в елементах трубчастого перетину та 

отримано дані про розподіл залишкових деформацій і напружень. 
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Рис. 6. Епюра розподілу ЗД в 

трубі 48 в стані постачання 

Рис. 7. Епюра розподілу ЗД в 

трубі 89 в стані постачання 

Рис. 8. Епюра розподілу ЗД в 

трубі 76 в стані постачання 
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Рис. 9. Епюра розподілу ЗД в 

трубі 89 після наплавлення 

одного холостого валика  

Рис. 10. Епюра  розподілу ЗД в 

трубі 76 після наплавлення 

одного холостого валика 

Рис. 11. Епюра  розподілу ЗД в 

трубі 48 після наплавлення 

двох холостих валиків 
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Рис. 12. Загальний вигляд труби  76 мм після розпилювання 

В четвертому розділі викладено методику експериментальних досліджень впливу ЗНС на 

стійкість стиснених елементів зі сталевих труб. Відповідно до окреслених задач передбачалось: 

- виготовлення експериментальних зразків - елементів трубчастого перерізу з ЗНС, що 

виникає після наплавлення холостих валиків по твірним (регулювання ЛТВ), і контрольних 

зразків, які виготовлено зі сталевих труб в стані постачання; 

- проведення порівняльних випробувань виготовлених зразків при однакових значеннях 

ексцентриситету прикладання вертикального навантаження в межах серії зразків; 

- порівняння результатів випробувань зразків з регулюванням ЗНС і контрольних зразків; 

- дослідження можливості підвищення стійкості стиснених елементів за рахунок 

наплавлення холостих валиків, в тому числі і на частині довжини; 

- використання отриманого експериментального матеріалу для підготовки рекомендацій 

щодо розрахунку стиснених елементів з труб з регульованим ЗНС.  

Було виготовлено декілька серій зразків (таблиця 1).  

Випробування зразків проводилися в такій послідовності. 

1. На зразки встановлювались і закріплювались опорні пристрої, які розроблено з 

урахуванням можливості позацентрового прикладання навантаження (рис. 13, 14). 

2. Зразок з опорними пристроями встановлювався під прес. Завдяки спеціальній конструкції 

опорних частин випробування кожного зразка виконувалися при однакових ексцентриситетах 

прикладання навантаження. 

3. На встановлений під прес зразок закріплялись прогиноміри ПАО-6 і подавалось 

навантаження (приблизно 0,1 Рu, де Рu - передбачуване руйнівне навантаження) з метою перевірки 

працездатності прогиномірів і зразка. Центрування виконувалось з метою встановлення по 

фізичній осі для забезпечення деформування з урахуванням заданого значення ексцентриситету. 

При навантаженні знімалися показання прогиномірів і робився висновок про достатність 

центрування зразків. При стабільних показаннях виконувалось навантаження етапним 

навантаженням до втрати стійкості. 
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Таблиця 1  

Обсяг основного експерименту 

Серія 

зразків 
Переріз 

Кіль-

кість 

Площа, 

см2 

Довжина, 

мм 
Гнучкість,  

ТК-1 

Стержні зі сталевих труб Ø76×4,5 в 

стані постачання (випробування з 

ексцентриситетом 1 см) 

2 10,11 
2600 

(2700*) 
106 

ТК-2 

Стержні зі сталевих труб Ø76×4,5 з 

наплавленням 1 холостого валика по 

твірним (випробування з 

ексцентриситетом 1 см) 

2 10,11 
2600  

(2700*) 
106 

ТК-3 

Стержні зі сталевих труб Ø76×4,5 з 

наплавленням 2 холостих валиків по 

твірним (випробування з 

ексцентриситетом 1 см) 

2 10,11 
2600  

(2700*) 
106 

ТК-4 

Стержні зі сталевих труб Ø76×4,5 в 

стані постачання (випробування на 

центральний стиск) 

2 10,11 
2600  

(2700*) 
106 

ТК-5 

Стержні зі сталевих труб Ø76×4,5 з 

наплавленням 3 холостих валиків по 

твірним (випробування на 

центральний стиск) 

2 10,11 
2600  

(2700*) 
106 

 

Примітка. В таблиці довжина стрижня, яку позначено * - відстань між осями котка і шара. 

Гнучкість зразків визначено з урахуванням наявності опорних пристосувань. 

4. Після центрування подавалось навантаження етапами приблизно по 0,1 Рu. Після 

досягнення етапного навантаження проводилася витримка не менш як 3 хв. Показання 

прогиномірів записувались після прикладання етапного навантаження та після витримки на етапі. 

5. Випробування закінчувались після досягнення максимуму на кривій стану (прогини 

ростуть без збільшення навантаження) або після втрати місцевої стійкості стінки. 

6. Після досягнення критичної величини, навантаження знімалось та замірявся залишковий 

прогин. 

7. Після завершення випробувань пристосування знімались, зразок видалявся з-під преса. 

Знімались з’ємні опорні пристрої і новий зразок готувався до випробувань в послідовності, яку 

було описано вище. 

Результати визначення несучої здатності та прогинів стиснених стержнів з труб наведено в 

таблиці 2. Як видно з отриманих даних, залишковий напружений стан, що виникає в трубах після 

наплавлення холостих валиків, сприяє підвищенню несучої здатності. 
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Рис. 13. Експериментальні зразки серій ТК-1 – ТК-5 
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Рис. 14. Конструкції зразків серій ТК-1 – ТК-3 с вказівкою місць прикладання навантаження 

та наплавлення холостих валиків (ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 – позначення 

експериментальних зразків; е – ексцентриситет прикладання навантаження; l – направлення 

наплавлення холостих валиків) 
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Таблиця 2  

Результати випробувань зразків серії ТК-1 – ТК-5 

Марка 
Схема попереднього 

напруження 

Початковий вигин  

f0, мм 
Несуча здатність, кН 

ТК-1.1 ПОСТАВКА – 130 

ТК-1.2 ПОСТАВКА – 132 

ТК-2.1 З регулюванням ЗНС – 154 

ТК-2.2 З регулюванням ЗНС – 159 

ТК-3.1 З регулюванням ЗНС – 161 

ТК-3.2 З регулюванням ЗНС – 167 

ТК-4.1 ПОСТАВКА – 205 

ТК-4.2 ПОСТАВКА – 190 

ТК-5.1 З регулюванням ЗНС – 233 

ТК-5.2 З регулюванням ЗНС – 236 

У п'ятому розділі наведено дані про практичне застосування отриманих результатів 

досліджень. Оцінка ефективності запропонованих рішень визначалась з урахуванням зниження 

трудомісткості виготовлення, а також додаткових витрат на виготовлення конструкцій. 

Слід зазначити, що в результаті теоретичного аналізу було встановлено, що регулювання 

ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по твірним на всій довжині труби, негативно впливає 

на стійкість і деформативність елемента в цілому, що працює на поздовжній стиск. 

Цей факт можна пояснити тим, що в результаті регулювання в середній частині труби 

з'являється значний вигин. Тому доцільно наплавляти холості валики по твірним на окремих 

ділянках з попереднім розрахунком необхідної кількості тепловкладень і параметрів зварювання, 

що дозволяє отримати елемент без початкових прогинів. 

Результати порівняльного аналізу експериментальних і теоретичних даних щодо визначення 

ЗНС в перерізах сталевих труб після регулювання шляхом наплавлення холостих валиків по 

твірним представлені на рис. 15 (для труб Ø76×4,5 мм довжиною L = 3550), на рис. 16 (Ø48×4,0 мм 

L = 4550) і на рис. 17 (Ø89×3,0 мм L = 4850). На цих рисунках суцільною лінією показані 

експериментально отримані дані, а пунктирною лінією - результати розрахунку за розробленою 

методикою. 
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На рис. 18 наведено залежності «навантаження–прогин», які було отримано в ході 

проведених експериментальних досліджень. 

 

  

а)  б)  

Рис. 18. Залежності навантаження – прогин» для зразків ТК-1–ТК-3 (а) і ТК-4–ТК-5 (б) 

 

Користуючись методикою розрахунку (розділ 2), було обчислено величини граничних 

навантажень, при досягненні яких експериментальний зразок втрачав стійкість після регулювання 

 

 

 

Рис. 15. Схема розподілення 

залишкових напружень в 

перерізі труби Ø76×4,5 після 

регулювання ЗНС шляхом 

наплавлення одного холостого 

валика 

Рис. 16. Схема розподілення  

залишкових напружень в 

перерізі труби Ø48×4,0 після 

регулювання ЗНС шляхом 

наплавлення двох холостих 

валиків 

Рис. 17. Схема розподілення  

залишкових напружень в 

перерізі труби Ø89×3,0 після 

регулювання ЗНС шляхом 

наплавлення двох холостих 

валиків 
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ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по твірним. Отримані результати розрахунків 

наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Результати порівняння експериментальних (Рm) та розрахункових (Pt) значень граничних 

навантажень  

№ 

п/п 

Марка 

зразка 

Розраху-

нкова 

довжина, 

L, мм 

Гнуч-

кість 

 

Граничне навантаження, кН 

m

t
i

P

P
k 

 

)k-k( i  

2

i )k-k(

 mP
 tP

 

1 ТК – 1 

поставка 
2600 106 131 121 0,92 0,042 0,0018 

2 ТК – 2 2600 106 156,5 144 0,92 0,042 0,0018 

3 ТК – 3 2600 106 164 168 1,02 -0,058 0,0034 

4 ТК – 4 

поставка 
2600 106 197,5 178 0,9 0,062 0,0038 

5 ТК – 5 2600 106 234,5 246,2 1,05 -0,088 0,0077 

      k =0,962  
   ikk

=0,0185 

Для визначення області раціонального використання розробленого аналітичного апарату 

було створено ряд математичних моделей стержнів з перерізами зі сталевих труб. Для кожної 

гнучкості (було використано величини гнучкостей, які найчастіше використовуються в 

конструкціях – від 60 до 120) проведено чисельні дослідження впливу ЗНС на різних частинах 

довжини і визначено оптимальні довжини для кожної гнучкості. Оптимальна довжина 

наплавлення валиків при регулюванні ЗНС на частині довжини елементів зі сталевих труб склала 

приблизно 0,4...0,8 від довжини елемента.  

Вплив ЗНС запропоновано враховувати шляхом введення додаткового коефіцієнта f,rsβ , 

величину якого можна визначити за формулою: 

 

,1
f

y

(f)'

str(com)

f,rs
R

σ
β         (5) 

де (f)'

str(com)σ  залишкові напруження розтягу (стиску) в перерізі (залишкові напруження розтягу 

приймаються зі знаком «плюс», залишкові напруження стиску - зі знаком «мінус»).  

Усі наведені вище формули чинні для умови постійності ЗНС на всій довжині елемента. 

Наявність регулювання ЗНС на частині довжини може бути враховано шляхом введенням 

додаткового коефіцієнта H , величину якого можна з достатньою для практичних цілей точністю 
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і з урахуванням результатів раніше виконаних досліджень О.І. Голоднова, С.М. Полішка, С.І. 

Скребцова визначити (для інтервалу гнучкості 12060    і зони наплавлення RH ) за формулою: 

.H
H

R

rsf

H 



1

1
,

      (6) 

Тоді несучу здатність стиснених елементів з наплавленням на частині довжини можна 

визначити за формулою: 

.f

yHc

pl

f Rβγ
A

N
σ 





     (7) 

В таблиці 3 наведено результати порівняння експериментальних і теоретичних значень 

несучої здатності випробуваних зразків.  

Наведено результати практичного використання отриманих результатів досліджень. 

Методику визначення ЗНС в перерізах елементів зі сталевих труб після ЛТВ і його впливу 

на стійкість стиснених елементів трубчастого перетину використано в навчальному процесі 

Луганського національного аграрного університету на кафедрі будівельних конструкцій при 

викладанні дисциплін  «Реконструкція будівель і споруд» і «Науково-дослідна робота студентів».  

Експериментальні дослідження ЗНС в перерізах елементах зі сталевих труб після ЛТВ та 

його впливу на стійкість стиснених елементів трубчастого перерізу виконувались в Донбаському 

державному технічному університеті (м. Алчевськ). Результати досліджень використано при 

підготовці науково-технічного звіту за ДНТП «Вплив локальних термічних дій на міцність і 

стійкість елементів металевих будівельний конструкцій» (державний реєстраційний номер 

0109U008624). 

Метод розрахунку використано при обґрунтуванні конструктивного рішення та 

проектуванні колон кранової естакади, яку побудовано на території бази ТОВ «НВП «ГОРМАШ» 

за адресою вул. Бучми, 8А в м. Кривий Ріг. 

Подальше застосування розроблених пропозицій щодо технології регулювання ЗНС з 

метою підвищення стійкості стиснених елементів можливе, крім елементів ферм і колон будівель,  

при проектуванні конструкцій башт і щогл для базових станцій мобільного зв’язку, елементів 

зовнішньої реклами, сталевих димових труб тощо. 

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

1. Проаналізовано та узагальнено результати теоретичних і експериментальних 

досліджень в області визначення залишкового напруженого стану та його впливу на несучу 

здатність і деформативність стиснених елементів зі сталевих труб. В результаті проведеної 

роботи встановлено, що регулюванням ЗНС можна підвищити несучу здатність і стійкість 

конструкцій. 

2. Розроблено методику та проведено експериментальні дослідження ЗНС, які виникають 
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в перерізах сталевих труб після регулювання шляхом наплавлення холостих валиків по твірним. 

Отримані дані підтверджують теоретичні припущення щодо створення в перерізах труб, які 

працюють на повздовжній стиск, раціонального (з точки зору підвищення їхньої стійкості) 

розподілу залишкових напружень. Дослідження ЗНС проводилися руйнівним методом. 

3. Розроблено методику та проведено експериментальні дослідження впливу ЗНС, який 

виникає в перерізах сталевих труб після регулювання ЗНС, на їхню стійкість і деформативність. 

Отримані експериментальні дані підтверджують можливість підвищення стійкості стиснених 

елементів зі сталевих труб тільки за рахунок раціонального розподілу залишкових напружень. 

Ефективне підвищення стійкості можливо для елементів зі сталевих труб, гнучкість яких 

становить λ = 100...110. Регулювання ЗНС в перерізах стиснених елементів зі сталевих труб 

дозволяє підвищити стійкість до 20%. 

Проведені експериментальні дослідження підтверджують, що раніше встановлений для 

прокатних двотаврових профілів негативний вплив залишкових напружень стиску, які виникають 

при виготовленні, може бути актуальним і для елементів зі сталевих труб. 

4. Розроблено методику визначення параметрів зварювання для регулювання залишкового 

напруженого стану, а також визначення необхідної кількості тепловкладень для наплавлення 

холостих валиків з урахуванням залишкових деформацій для елементів труб. Порівняння 

результатів визначення вигинів після наплавлення холостих валиків, які виконано на основі 

теоретичних уявлень про роботу конструкцій при різних впливах, з експериментальними даними 

показало доволі високу збіжність (зразки після наплавлення холостих валиків практично не мали 

початкових прогинів). 

5. Розроблено методику розрахунку стійкості стиснутих елементів зі сталевих труб з 

урахуванням впливу ЗНС після регулювання шляхом наплавлення холостих валиків по твірним. 

Методика базується на відомих гіпотезах і припущеннях, які використовуються для вирішення 

аналогічних задач. Порівняння експериментальних даних з даними розрахунків визначення 

впливу ЗНС після його регулювання свідчить про задовільну збіжність результатів для 

гнучкостей λ = 100...110. Визначено область раціонального застосування розроблених методів 

розрахунку стійкості (для інтервалу гнучкості 12060    і зони наплавлення RH =0,4-0,8 H ). 

6. Розроблено пропозиції щодо технології виготовлення конструкцій зі сталевих труб з 

раціональним з позицій підвищення несучої здатності ЗНС, а також при підсиленні елементів 

ферм із труб в існуючих будівельних конструкціях. 

7. Результати досліджень по даній роботі мають практичне застосування в науковій та 

учбові роботі навчальних закладів та при проектуванні реальних об’єктів. Подальше 

застосування розроблених пропозицій щодо технології регулювання ЗНС з метою збільшення 

стійкості стиснених елементів можливе, крім елементів ферм і колон будівель,  при проектуванні 
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конструкцій башт і щогл для базових станцій мобільного зв’язку, елементів зовнішньої реклами, 

сталевих димових труб тощо. 
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шляхом наплавлення холостих валиків по твірним. 

Проаналізовані та узагальнені результати теоретичних і експериментальних досліджень в 

галузі визначення ЗНС та його вплив на несучу здатність та деформативність стиснених 

елементів із сталевих труб. Розроблена методика та проведені експериментальні дослідження 

щодо впливу ЗН, які виникають в елементах труб після регулювання ЗНС, на їх стійкість і 

деформативність. Регулювання ЗНС стиснених елементів труб дає можливість підвищити 

стійкість в середньому до 20 %.  

Розроблена методика визначення параметрів зварювання для регулювання ЗНС, а також 

визначення необхідної кількості тепловкладень для наплавлення холостих валиків з 

врахуванням ЗД для елементів труб. Зразки після наплавлення холостих валиків практично не 

мали початкових прогинів.  

Розроблена методика розрахунку стійкості стиснених елементів із сталевих труб з 

врахуванням регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по твірним. Розроблені 

пропозиції щодо технології виготовлення металевих конструкцій із сталевих труб з 

раціональним, з позицій підвищення несучої здатності, ЗНС, а також при підсиленні елементів 

ферм із труб в існуючих будівельних металевих конструкціях. 

Ключові слова: залишкові напруження, сталеві труби, стійкість. 

 

АННОТАЦИЯ 

Козлова О.Н. Влияние остаточных напряжений на устойчивость сжатых элементов ферм из 

стальных труб. Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения. Государственный научно-

исследовательский институт строительных конструкций. Киев. 2018. 

Цель данных исследований - проведение экспериментальных испытаний на устойчивость 

сжатых стержней трубчатого сечения с регулировкой остаточного напряженного состояния путем 

наплавки холостых валиков по образующим. 

Проанализированы и обобщены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований в области определения ОНС и его влияние на несущую способность и 

деформативность сжатых элементов из стальных труб. Разработана методика и проведены 

экспериментальные исследования относительно влияния ОН, возникающих в элементах труб 

после регулирования ОНС, на их устойчивость и деформативность. Регулирования ОНС сжатых 

элементов труб дает возможность повысить устойчивость в среднем до 20%. 

Разработана методика определения параметров сварки для регулирования ОНС, а также 

определения необходимого количества тепловложений для наплавки холостых валиков с учетом 
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ОД для элементов труб. Образцы после наплавки холостых валиков практически не имели 

начальных прогибов. 

Разработана методика расчета устойчивости сжатых элементов из стальных труб с учетом 

регулирования ОНС путем наплавки холостых валиков по образующим. Разработаны 

предложения по технологии изготовления металлических конструкций из стальных труб с 

рациональным, с точки зрения повышения несущей способности, ОНС, а также по усилению 

элементов ферм из труб в существующих строительных металлических конструкциях. 

Ключевые слова: остаточные напряжения, стальные трубы, устойчивость. 

SUMMARY 

Kozlova O.N. Effect of residual stresses on the stability of compressed elements of trusses made of 

steel pipes. Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.23.01 - building structures, 

buildings and structures. State Research Institute of Building Constructions. Kiev. 2018. 

The purpose of these studies is to carry out experimental tests on the stability of compressed tubular 

bars with adjustment of the residual stress state by surfacing idler rolls along a cake. 

The results of theoretical and experimental studies in the field of RSS determination and its 

influence on the bearing capacity and deformability of compressed elements from steel pipes are analyzed 

and summarized. The method is developed and experimental researches are carried out on the influence 

of RS, which arise in the elements of pipes after the regulation of RSS, on their stability and 

deformability. Adjustment of the RSS of the compressed elements of the pipes gives an opportunity to 

increase the stability to an average of 20%. 

The method of determination of welding parameters for RSS regulation, as well as determination of 

the necessary amount of heat supply for surfacing of idle rollers, taking into account the RD for the 

elements of pipes, is developed. The samples after surfacing the blank rollers had virtually no initial 

deflections. 

The method of calculating the stability of compressed elements from steel pipes with the 

consideration of regulation of RSS by the surfacing of the idle rollers by the creature was developed. The 

proposals on the technology of fabricating metal constructions made of steel pipes with rational, from the 

position of increasing the bearing capacity, RSS, as well as the reinforcement of the elements of trusses 

from pipes in existing building metal structures have been developed. 

Keywords: residual stresses, steel pipes, stability. 


