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АНОТАЦІЯ 

Козлова О.М. Вплив залишкових напружень на стійкість стиснених 

елементів ферм із сталевих труб. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». – Відкрите 

акціонерне товариство Український науково-дослідний і проектний інститут 

сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського, Київ 2018. 

Зміст дисертації. У вступі обґрунтовано актуальність теми, 

сформульовані мета та задачі досліджень, наукову новизну та практичне 

значення роботи, представлено її загальну характеристику.  

В розділі 1 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. Вінокурова, С.А.  

Кузьмінова, К.П. Большакова, В.С. Ігнатьєвої, Я.С. Підстригача, Л.М.  

Лобанова, М.М.  Рикаліна, Г.Б. Талипова, К. Мацубуші, Л.П. Шелестенко, Я. 

Августина, Й.Й. Набокова, О.І. Голоднова, В.М. Небилова, Шенлі, Енгесера, 

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 залишкового напруженого стану 

(ЗНС). На підставі проведеного огляду зроблено висновки і поставлено задачі 

досліджень. 

В розділі 2 розроблено методики визначення параметрів зварювання для 

регулювання ЗНС за рахунок наплавлення холостих валиків по твірним на 
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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. Зразки після наплавлення холостих валиків згідно із 

запропонованою методикою визначення необхідної кількості тепловкладень та 

технологією наплавлення холостих валиків для регулювання ЗНС з 

урахуванням залишкових деформацій для елементів зі сталевих труб, 

практично не мали початкових прогинів. Результати розрахунків за 

розробленими методиками й експериментальні дані мають задовільну 

збіжність, причому підтверджено підвищення стійкості елементів трубчастого 

профілю за рахунок утворення зон залишкових напружень розтягу.  

У розділі 3 роботи розроблено методику та отримано нові результати 

експериментальних досліджень залишкових напружень в елементах зі сталевих 

труб після регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків. 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 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 перерізу та 

отримано дані про розподіл залишкових деформацій і напружень. 

У розділі 4 роботи було розроблено й апробовано методику 

експериментальних досліджень впливу ЗНС на стійкість стиснених елементів зі 

сталевих труб. Отримано нові експериментальні дані щодо впливу ЗНС на 

стійкість стиснених елементів трубчатого перерізу. Виявлено, що залишковий 

напружений стан, який виникає в трубах після наплавлення холостих валиків 

по твірним, сприяє підвищенню несучої здатності. 
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У розділі 5 роботи 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. 

Оптимальна довжина наплавлення валиків при регулюванні ЗНС на частині 

довжини елементів зі сталевих труб склала приблизно 0,4...0,8 від довжини 

елемента. 

Результати досліджень використано в навчальному процесі при викладенні 

окремих дисциплін, при підготовці науково-технічного звіту за ДНТП «Вплив 

локальних термічних дій на міцність і стійкість елементів металевих 

будівельний конструкцій» (державний реєстраційний номер 0109U008624), 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. 

Ключові слова: залишкові напруження, сталеві труби, стійкість. 

ABSTRACT 

Kozlova O.M. Effect of residual stresses on the stability of compressed elements 

of trusses from steel pipes. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the candidate of technical 

sciences in the specialty 05.23.01 "Building constructions, buildings and structures". 

- Open Joint Stock Company Ukrainian Scientific and Research Institute of Steel 
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Structures named after V. Shimanovsky, Kyiv 2018. 

The content of the thesis. In the introduction substantiates the relevance of 

the topic, formulates the purpose and tasks of the research, scientific novelty and 

practical value of the work, its general characteristic is presented. 

Chapter 1 summarizes the current state of the issue and sets the research 

objectives, outlines the main preconditions for the use of tubular profiles in welded 

building structures. An overview of theoretical and experimental studies of various 

aspects of residual stresses arising in the process of metal welding, as well as the 

possibility of their regulation. The work of M.O. Okerbloma, I.P. Trochuna, 

V.O. Vinokurova, S.A. Kuzminova, K.P. Bolshakova, V.S. Ignatyeva, 

Y.S. Podstryhach, M.M. Rikalina, G.B. Talipova, K. Matsubushi, L.P. Shelestenko, 

I.I. Nabokova, O.I. Golodnova, Y. Augustina, V. M. Nebilova, Shenli, Engessera, 

L.M. Lobanova, V.I. Makhnenko, S.V. Kozlov and other. In which the provisions of 

the theory of calculation of residual stresses and their influence on the bearing 

capacity of compressed elements are described. The analysis of existing techniques 

for assessing bearing capacity and stability showed that currently there are no 

methods for calculating the stability of tubular elements, taking into account the 

impact of CNS. Based on the conducted review, conclusions are drawn and the 

research tasks are set. 

In chapter 2, methods of determining the parameters of welding for the 

regulation of RSS due to the surfacing of the idle rollers of welds on the elements of 

the tubular profile are developed; definition of RSS occurring in the elements of the 

tubular profile after surfacing of the blank cylinders in the creature; estimation of 

stability and bearing capacity of compressed elements from steel pipes taking into 

account the effect of RSS. The samples after the surfacing of the blank rollers in 

accordance with the proposed method for determining the required amount of heating 

elements and the technology of surfacing the idle weld rollers for the regulation of 

the RSS, taking into account the residual deformations for the elements of the tubes, 

had virtually no initial deflections. The results of calculations for the developed 
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methods and experimental data have satisfactory convergence, and confirmed the 

increase in the stability of the elements of the tubular profile by the introduction of 

stress tension zones. 

In chapter 3 new experimental results of experimental studies of residual 

stresses in the elements of the tubes after the RSS control were obtained by surfacing 

the idle rollers. In the course of the research, the character of the distribution of 

residual stresses and residual strains after the previous thermal influence was 

established, the diagrams were constructed, the deflections (bends) of the samples 

were determined. RSS studies were conducted by a destructive method. In the course 

of the conducted researches, a method for the determination of RSS occurring in the 

sections of steel tubes after its regulation was developed by surfacing the idle rollers 

according to the creature. The patterns of residual stresses are studied and analyzed, 

experimental studies of RSS in tubular section elements have been carried out and 

data on the distribution of residual strains and stresses have been obtained. 

In chapter 4 of the work, the method of experimental studies of the impact of 

RSS on the stability of compressed elements from steel pipes was tested. New 

experimental data on the influence of RSS on the stability of compressed elements 

from the tubular section were obtained. It was found out that the residual stressed 

state that occurs in the pipes after the surfacing of the idle rollers in the creature, 

contributes to the increase of the bearing capacity. 

Section 5 of the work presents data on the practical application of the results of 

research. The evaluation of the effectiveness of the proposed solutions was 

determined taking into account the reduction in the complexity of manufacturing, as 

well as additional costs for the construction of structures. It should be noted that as a 

result of the theoretical analysis it was established that the regulation of the RSS by 

surfacing the idle rollers on the whole length of the pipe negatively affects the 

stability and deformability of the element as a whole, working on the longitudinal 

compression. This fact can be explained by the fact that as a result of regulation in 

the middle part of the pipe there is a significant bend. Therefore, it is advisable to 
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melt the blank rollers on the production at separate sites with the preliminary 

calculation of the required amount of heat supply and welding parameters, which 

allows to obtain an element without initial deflections. The optimum length of 

surfacing rollers when adjusting the RSS on the part of the length of the elements 

from the steel pipes was about 0.4 ... 0.8 times the length of the element. 

The results of researches were used in the educational process in the 

presentation of disciplines, in the preparation of a scientific and technical report on 

SSTP "The effect of local thermal actions on the strength and stability of elements of 

metal building structures" (state registration number 0109U008624), in substantiating 

the design decision and designing the columns of the crane overpass, which is 

constructed on the territory of the base of LLC "NVP" GORMASH "at the address of 

the street. Buchmi, 8A in Kryviy Rih city. 

Keywords: residual stresses, steel pipes, stability. 
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ВСТУП 

Працездатність будь-якої конструкції визначається не тільки вимогами 

міцності, але й вимогами стійкості окремих її елементів. У зв’язку з тим, що в 

зварних конструкціях має місце залишковий напружений стан (ЗНС), який 

утворюється в процесі їхнього виготовлення, важливо встановити, якою мірою 

він може вплинути на місцеву та загальну стійкість елементів. 

Якщо наявність залишкових напружень (ЗН) може знизити місцеву 

стійкість окремих тонких листів, з яких складається переріз елемента, то 

можуть з'явитись місцеві випинання і хвилястість. В результаті, частина 

перерізу може виключитись з роботи, чим призвести до зниження 

працездатності елемента. Для запобігання зниженню працездатності повинні 

бути прийняті конструктивні і технологічні заходи, застосування яких можливе 

за умов уточнення тих факторів, які сприяють втраті місцевої стійкості. 

При втраті стійкості одного зварного елемента порушується нормальна 

робота всієї конструкції. В окремих випадках (для статично визначених систем) 

подібна обставина викликає руйнування конструкції. Для статично 

невизначених систем вихід з ладу одного елемента не завжди призводить до 

вичерпання несучої здатності всього конструктиву. У зв'язку з цим важливо 

вміти оцінити загальну стійкість зварних елементів з урахуванням впливу ЗНС. 

З вищесказаного видно, що ЗНС істотно впливає на стійкість і 

деформативність конструкцій [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та ін.]. Цей вплив 

неоднозначний, тому актуальним залишається питання щодо розподілу 

залишкових напружень в перерізах елементів. Найбільше це питання 

досліджено для зварних елементів двотаврового перерізу, які мають значно 

більше застосування. Повною мірою це питання також являє інтерес і для 

конструкцій зі сталевих труб. 

Експериментально доведено зниження критичних сил для стиснених 

зварних двотаврових елементів через наявність в поясах залишкових напружень 
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стиску [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 та ін.]. Одним з 

методів підвищення стійкості стиснених елементів розглядається регулювання 

ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по твірним або прогріву окремих 

ділянок металоконструкцій до температури вище критичної точки Ас3. 

Характерним для зварних конструкцій є те, що ЗН є внутрішніми і 

врівноважуються всередині виробу без додавання до нього зовнішніх зусиль. 

Різниця ЗН, що виникають при різних технологічних операціях, проявляється 

лише в характері їхнього розподілу по всьому об’єму конструкцій [1, 2, 8 та ін]. 

Існуючі вимоги щодо несучої здатності, деформативності, довговічності 

та надійності елементів і конструкцій при одночасному зменшенні 

металоємності викликають необхідність аналізу їхнього ЗНС з урахуванням 

технології виготовлення та умов експлуатації. Теоретичні дослідження 

необхідно провести з використанням вже наявних моделей [8, 12, 19, 23, 24 та 

ін.] з поправкою на специфіку деформування елементів зі сталевих труб. 

Актуальність роботи. Дослідження ЗНС та його впливу на стійкість 

конструкцій проводилися практично з моменту появи зварювання, як основного 

виду з’єднань металоконструкцій. В Інституті електрозварювання ім. Є.О. 

Патона НАН України ще в 30-ті роки минулого століття проводилися 

дослідження елементів з труб з наплавленими валиками і без них на 

позацентровий стиск [25]. Були випробувані стиснені зразки з труб із зовнішнім 

діаметром 168 мм і внутрішнім 144 мм (для зразків без наплавлення) і 

діаметром 146 мм (для зразків з наплавленням) загальною довжиною 3512 і 

3501 мм відповідно. У однієї труби (Н350) були наплавлені три валика в середній 

частині довжини, а інша труба (Н0) випробовувалася без наплавлення. Труба 

Н350 втратила стійкість при навантаженні 96,5 т, труба Н0 - при 82,5 т, тобто 

тільки за рахунок регулювання ЗНС було досягнуто підвищення стійкості 

майже на 17%. 

Вплив ЗНС на поведінку стиснених елементів зі сталевих труб відзначено 

в роботі Я. Августина [26]. В якості експериментальних зразків застосовувалися 
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безшовні труби діаметром 40, 44 і 60 мм при товщині стінки 3-4 мм. На зразках 

проводилось одностороннє та двостороннє наплавлення, а також було 

досліджено зразки без наплавлення. Перед наплавленням зразки відпускалися 

при температурі 640 оС. Бралися до уваги тільки залишкові напруження, що 

спрямовані паралельно поздовжньої осі елементів. Товщина стінки гарантувала 

відсутність місцевого випинання. За результатами роботи зроблено висновки 

щодо зниження критичного навантаження для шарнірно обпертих елементів 

невеликої гнучкості. 

Значний внесок у вивчення ЗНС, який виникає в елементах стальних 

конструкцій після виготовлення, і його впливу на роботу конструкцій внесли: 

Я. Августин, І.П. Байкова, К.П. Большаков, Д.І. Берштейн, В.О. Вінокуров, 

К.М. Гатовський, Л.А. Глікман, О.І. Голоднов, Є.В. Горохов, А.Г. Григор’янц, 

В.С. Ігнатьєва, А.А. Казіміров, Б.С. Касаткін, С.В. Козлов, С.А. Куркін, О.І. 

Лебедєв, Л.М. Лобанов, В.І. Махненко, В.С. Міхайлов, А.Я. Недосєка, Г.О. 

Ніколаєв, Н.О. Окерблом, Є.О. Патон, Я.С. Подстригач, М.М. Рикалін, В.М. 

Сагалевич, Г.Б. Талипов, І.П. Трочун, В.В. Шеверницький, Л.П. Шелестенко, 

Х. Кіхара, К. Мацубуші, Є. Мрика, Л. Толл, Ю. Фуджита та ін. дослідники. 

Експериментально-теоретичні дослідження в галузі стійкості елементів з 

упругопластичних матеріалів проводили Ф. Блейх, В.Я. Бачинський, Г.Ю. 

Бєльський, В.З. Власов, Б.Г. Галеркін, А.В. Геммерлінг, О.І. Голоднов, О.Ю. 

Зайцев, В.С. Ігнатьева, М.В. Корноухов, С.Д. Лейтес, В.М. Небилов, Й.Й. 

Набоков, В.В. Ожигін, Н.К. Снітко, С.П. Тимошенко, Л.П. Шелестенко, Л.В. 

Шкураков, Ф.С. Шенлі, Ф.С. Ясинський та ін. 

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

Дисертацію виконано у ВАТ Український науково-дослідний та проектний 

інститут сталевих конструкцій імені 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, 
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відповідно до ДНТП «Вплив локальних термічних дій на міцність і стійкість 

елементів металевих будівельний конструкцій» (державний реєстраційний 

номер 0109U008624). 

Метою дисертаційної 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. 

Основою для теоретичних і експериментальних досліджень автора під час 

виконання роботи були праці вище перелічених вчених, які зробили істотний 

внесок у вирішення різних завдань, пов’язаних з ЗНС конструкцій. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- 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; 

- впровадити розроблені методи розрахунку і технологію регулювання 



 

 

16 

при вирішенні практичних задач. 

Об’єкт 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. 

Наукову новизну отриманих результатів складають: 

- 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. 
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Достовірність та обґрунтованість результатів. Результати роботи 

достовірні, оскільки їх було отримано в ході проведення комплексу досліджень 

із застосуванням апробованих методів. 

Достовірність основних положень та результатів дисертації доведено: 

- використанням апробованих методів будівельної механіки при 

моделюванні процесу виникнення ЗНС, навантаження та деформування 

конструкцій зі сталевих труб; 

- використанням експериментальних методів досліджень конструкцій зі 

сталевих труб; 

- задовільною відповідністю результатів теоретичних і 

експериментальних досліджень; 

- впровадженням результатів досліджень в практику будівництва. 

Наукові положення, висновки та рекомендації базуються на законах 

будівельної механіки. Теоретичну частину досліджень побудовано на 

принципах опору матеріалів з урахуванням наявності ЗНС. Деформований стан 

зразків під час експериментальних досліджень було визначено механічним 

методом. Окремі положення теоретичних досліджень перевірено 

експериментально і чисельними методами. Результати досліджень упроваджено 

в практику проектування. 

Практичне значення отриманих 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. 
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Реалізація роботи. Результати досліджень використано: 

- 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 термічних 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. 

Документи, які підтверджують впровадження результатів досліджень, 

наведені в Додатку А. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих роботах полягає:  

- 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 
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сталевих конструкцій зі сталевих труб з регульованим ЗНС шляхом 

наплавлення холостих валиків по твірним, які орієнтовано на існуючі 

технології заводів і цехів металоконструкцій. 

Апробація результатів 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 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). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 робіт, з яких 9 статей у 

спеціалізованих виданнях, що входять до переліку ВАК України, 1 робота 

опублікована в матеріалах і тезах доповідей колоквіуму. 1 робота опублікована 

в журналі, що входить до он-лайнової наукометричної бази данних Index 

Copernicus. Без співавторів опубліковано 4 роботи. 

Автор вважає за необхідне висловити подяку доценту кафедри 

будівельних конструкцій ДонДТУ, кандидату технічних наук Іванову А.П. за 

допомогу та цінні вказівки, які були використані під час виконання 

експериментальних досліджень. 
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Р О З Д І Л  1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ І ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

1.1. Передумови застосування трубчастих профілів в зварних будівельних 

конструкціях 

Починаючи з XIX століття, труби застосовуються в різних галузях 

промисловості. Так, для конструкцій цивільних будівель і в містобудуванні 

використовувалися чавунні труби. 

В результаті значного прогресу трубного виробництва, зокрема, у зв’язку 

зі створенням в кінці XIX століття високопродуктивних розкочувальних 

агрегатів, різко збільшився випуск безшовних труб. Ці труби почали широко 

застосовуватися для елементів різних механізмів і конструкцій. 

У початковий період розвитку трубчасті конструкції (ТК) найчастіше 

зустрічалися там, де зниження ваги було одним з основних принципів 

проектування – в дирижаблебудуванні, велосипедній і автомобільній 

промисловості, літакобудуванні. 

Способи з’єднання елементів, які існували на той період, в тому числі - 

болтові і заклепувальні, а також хомути, не дозволяли створювати прості та 

надійні вузли і стики. Конструкції з труб були дуже складні. Звертає увагу 

також висока трудомісткість цих конструкцій. За деякими літературними 

даними на виготовлення і збирання 1 т конструкцій витрачалося 1500-2000 

люд-год. Для порівняння – трудомісткість сучасних зварних наскрізних 

будівельних конструкцій становить 30-50 люд-год. на 1 т [1, 3 та ін.]. 

Висока ціна труб і, головне, значні трудові витрати при виготовленні, 

визначали велику дороговизну ТК. Завдяки цьому до 30-х років минулого 

століття будівельні ТК майже не застосовувалися. 

Розвиток електрозварювання призвів до створення нових форм сталевих 
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будівельних конструкцій. Використання труб стало значно більш раціональним, 

оскільки  вузлові сполучення і стики істотно спростилися.  

Зварювання, як технологічний процес отримання нероз’ємних з’єднань, 

створило передумови для ефективного використання труб в конструкціях 

самого різного призначення. Якщо традиційні перерізи елементів (кутики, 

швелери, двотаври, тощо) широко використовувались в зварних конструкціях, 

запозичені з клепаних конструкцій, то труби – тип перерізів, застосування яких 

стало можливим і виправданим тільки завдяки зварюванню. В даний час важко 

уявити конструкцію із труб (трубопровід, вежа або ферма), яку було б виконано 

з використанням клепаних або болтових з’єднань. 

Разом з цим, зварні конструкції з труб висувають і певні вимоги до 

технології зварювання. Так, наприклад, ускладнено створення ефективних 

конструкцій без можливості отримання стикових з’єднань труб, які були б 

рівноміцними основному металу. Це викликає необхідність застосовувати 

зварювальні матеріали, які забезпечують такі властивості зварних з’єднань, що 

не поступаються властивостям основного металу в широкому діапазоні класів 

сталей і технології з’єднання, здатні забезпечити високу їхню якість не тільки 

при двосторонньому, а й при односторонньому зварюванні. Завдяки сучасним 

досягненням в галузі зварювального виробництва, ці завдання успішно 

вирішуються для різних класів сталей і діаметрів труб. 

Розширення галузей застосування труб в зварних конструкціях пов’язано 

з рядом переваг, якими відрізняється даний тип перерізу [26, 27, 28, 29, 30, 31]. 

1. Високі та водночас однакові в усіх напрямках значення геометричних 

характеристик перерізу таких, як радіус інерції, момент інерції, що дає 

можливість ефективно використовувати труби в стержнях, які працюють на 

центральний та позацентровий стиск, а також крутіння. Це відкриває 

можливості для більш ефективного використання сталей підвищеної та високої 

міцності в стержневих конструкціях. 
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2. Підвищена місцева стійкість стінок труб, яка забезпечує можливість 

використання тонкостінних перерізів. Збільшення співвідношення діаметра 

труби до товщини її стінки tD /  призводить до підвищення ефективності 

використання труб в стиснених елементах з позицій поздовжнього згину, але 

може наступити момент, коли місцева стійкість буде визначати їхню несучу 

здатність. Для елементів із труб з співвідношенням tD / <100 за умови 

рівномірного розподілу напружень по перерізу не існує небезпеки втрати 

місцевої стійкості. Однак при нерівномірному розподілі напружень по перерізу, 

як це має місце в бесфасоночних вузлових з’єднаннях труб, втрата місцевої 

стійкості може відбуватися при 100> tD / >50. На рис. 1.1 показана 

ефективність використання трубчатих перерізів в залежності від їх 

тонкостінності [31]. 

 

Рис. 1.1. Залежність радіусу інерції r від співвідношення tD /  при площі 

поперечного перерізу труб 50 (1), 100 (2) и 200 см2 (3), область оптимального 

співвідношення tD /  для трубчатих вузлів заштрихована. 

 

Як видно з цього рисунка, в ґратчастих конструкціях, де в вузлових 
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з’єднаннях завжди має місце певна нерівномірність розподілу напружень по 

перерізу труби, оптимальним можна вважати співвідношення 50> tD / >40. 

Оскільки труби відрізняються найкращою з застосовуваних у конструкціях 

обтічністю перерізу, то таке співвідношення забезпечує зниження вітрового та 

хвильового навантаження на споруду. Це, в свою чергу, дозволяє додатково 

зменшити вагу конструкції. Саме з цієї причини щоглові і баштові конструкції 

в більшості виготовляють з труб, а в таких спорудах, як морські стаціонарні 

платформи для видобутку нафти і газу, інші профілі для опорних блоків 

практично не використовуються. 

3. Підвищена корозійна стійкість обумовлена відносно малою площею 

поверхні, яка схильна до корозії, доступністю поверхні для очищення і 

фарбування, відсутність в ній щілин, пазух та карманів. Однак при цьому 

необхідно застосовувати заходи щодо забезпечення  герметизації внутрішніх, 

неокрашених поверхонь труб. Підвищена корозійна стійкість дозволяє знизити 

експлуатаційні витрати та збільшити строк експлуатації зварних конструкцій із 

труб. 

4. Естетичність і архітектурна виразність конструкцій, а також широка 

номенклатура сортамента труб, які виробляються промисловістю, сприяє їх 

застосуванню, як в малих архітектурних формах, так і в унікальних спорудах. 

5. Своєрідною особливістю ТК є можливість поєднання в них функцій 

несучих конструкцій з технологічними функціями. З цієї точки зору можливе 

значне скорочення витрат матеріалу в конструкціях багаточисельних естакад 

під трубопроводи різного призначення на хімічних, металургійних та інших 

підприємствах. 

Підтвердженням доцільності використання трубчастих перерізів можуть 

служити баштові конструкції. Для їх експлуатації характерні вітрові 

навантаження, що значно перевищують навантаження від власної ваги і 

технологічного обладнання, велика частка динамічної складової в загальному 

значенні переміщень і зусиль, а також значна залежність реакції споруди на 
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основні впливи від конструктивної форми і форми елементів [5, 6, 7 та ін.]. 

Раціональність ТК визначається також можливістю значного зниження 

ваги в порівнянні з конструкціями із звичайних профілів. По-перше, 

геометричні характеристики кільцевого перерізу мають значне збільшення 

моменту інерції при заданій площі. Матеріал вигідно розподілено по 

периметру, радіус інерції має постійне значення для всіх осей, що проходять 

через центр ваги елемента. При необхідності забезпечення рівностійкості 

стиснених стержнів у всіх площинах, кругла труба перевершує інші типи 

перерізів і виявляється найбільш економічною. У звичайних конструкціях, 

таких, як ферми, колони, можна отримати економію маси до 25%. По-друге, 

труба, в порівнянні зі звичайними прокатними профілями, має менший 

аеродинамічний опір. Це особливо важливо для конструкцій, які працюють при 

значних вітрових навантаженнях. Застосування трубчастих профілів дозволяє 

істотно (практично в 2 рази) знизити вагу конструкцій. 

З усього зазначеного вище можна зробити висновок про перевагу 

застосування ТК в частині витрати металу. У зв’язку з розпадом СРСР і 

подальшою економічною кризою, яка охопила Україну, будівництво великих 

споруд було практично припинено. 

З початком підйому економіки в Україні почала відроджуватись 

будівельна індустрія, а також підвищився інтерес до зварних конструкцій з 

труб. Чималу роль в цьому зіграло те, що успішно змогли подолати кризу 

провідні інститути в галузі проектування сталевих конструкцій. Одним з яких 

був ВАТ УкрНДІпроектстальконструкція імені В.Н. Шимановського (м. Київ), 

на комплексній виробничій базі якого успішно виконуються замовлення з 

виготовлення та монтажу сталевих конструкцій. Технічна оснащеність бази 

дозволяла виконувати стержневі конструкції з труб зі складними стиковими 

з’єднаннями за допомогою машини TUBOSEC «C» з шестиосьовою 

комп’ютерною цифровою системою управління (рис. 1.2). Машина TUBOSEC 

«C» використовується для різання труб з підготовкою кромок під зварювання, а 
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також розкрою листового прокату для подальшого виготовлення 

металоконструкцій. 

 

 

Рис. 1.2. Машина TUBOSEC «C» в процесі роботи 

 

Наведений огляд, звісно, не охоплює в повній мірі весь спектр зварних 

конструкцій зі сталевих труб, які виготовлено в Україні або за участю 

українських підприємств. Разом з цим, наведені дані свідчать про технічні 

можливості України як в частині проектування, так і виготовлення 

відповідальних споруд з використанням трубчастих профілів. Це мало особливе 

значення при реалізації проекту нового безпечного конфайменту на 

Чорнобильській АЕС, який представляє собою просторову систему з 

основними несучими елементами у вигляді арок прольотом 250 м, які 

складаються з трубчастих елементів. 

На основі вищенаведеного можна зробити наступні висновки. 
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1. Завдяки накопиченому науковому потенціалу, значному досвіду 

проектних інститутів та виробничій базі, яка оснащена сучасним обладнанням і 

технологіями, в Україні є всі умови для широкого використання зварних 

конструкцій із трубчастих профілів в зварних ґратчастих конструкціях 

різноманітного призначення. 

2. При проектуванні та виготовленні зварних конструкцій громадського 

та промислового призначення із труб не враховується внутрішній ЗНС в 

елементах після виготовлення. Успішне застосування ТК можливе лише при 

всебічному вивченні їхньої реальної роботи. Саме тому дослідження стійкості 

стержнів зі сталевих труб має дуже важливе практичне значення. 

3. Певним стримуючим фактором при використанні труб в зварних 

будівельних конструкціях є відсутність національної загальнобудівельної 

нормативної бази, яка б відображала особливості проектування ТК з 

урахуванням впливу ЗН після зварювання. 

1.2. Виникнення залишкових напружень в зварних сталевих конструкціях і 

можливості їхнього регулювання 

Зварювання - це один із провідних технологічних процесів обробки 

металів, виготовлення сталевих конструкцій і створення нероз’ємних з’єднань. 

Великі переваги зварювання забезпечили його широке застосування в 

народному господарстві. За допомогою зварювання здійснюється виробництво 

суден, турбін, котлів, літаків, мостів, реакторів, будівельних металоконструкцій 

тощо [5, 6, 7, 32, 33, 34 та ін.]. 

Зварюванням називається технологічний процес отримання нероз’ємних 

з’єднань за допомогою встановлення міжатомних зв’язків між частинами, що 

зварюються, при їхньому місцевому або загальному нагріванні, пластичній 

деформації або спільною дією обох факторів. Зварні з’єднання металів 

характеризує безперервність структур. Для отримання зварного з’єднання 
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необхідно здійснити міжмолекулярні зчеплення між деталями, що зварюються, 

що призводить до встановлення атомарного зв’язку в приграничному шарі. 

Принципова сутність процесу зварювання дуже проста. Поверхневі атоми 

шматку металу мають вільні, ненасичені зв’язки, які захоплюють всякий атом 

або молекулу, що наблизилися на відстань дії міжатомних сил. Зблизивши 

поверхні двох шматків металу на відстань дії міжатомних сил або, кажучи 

простіше, до зіткнення поверхневих атомів, отримаємо по поверхні зіткнення 

зрощування обох шматків в одне монолітне ціле з міцністю з’єднання цільного 

металу, оскільки всередині металу і по поверхні з’єднання діють ті ж міжатомні 

сили. Процес з’єднання після дотику відбувається мимовільно (спонтанно), без 

витрат енергії і вельми швидко, практично миттєво. 

Виробництву зварних конструкцій притаманні деякі особливості [3, 5, 6, 

7, 35, 36, 37 та ін.], які пов’язані з процесом теплового впливу зварювання на 

елементи конструкцій, що сполучуються, які проявляються у вигляді різних 

залишкових явищ. Ці особливості можна охарактеризувати двома факторами: 

а) температурним полем, яке викликане дією зварювальної дуги; 

б) порушеннями технології виробництва зварних конструкцій. 

Кожен з перерахованих факторів викликає в конструкції чимало 

серйозних відхилень від нормального стану, знижуючи іноді її несучу 

здатність. 

Перший фактор – неминучий результат самого процесу зварювання. 

Однак, температурним полем можна керувати, знижуючи шкідливий вплив 

його наслідків. Тому дуже важливо вміти правильно розрахувати температурне 

поле і пов’язані з ним вторинні процеси, виявити основні параметри, які 

впливають на них, і, вміло керуючи ними, звести до мінімуму їх шкідливі 

наслідки, до яких відносяться залишкові напруження після охолодження [1, 8, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 та ін.]. 

Другий фактор є причиною недостатнього рівня підготовки на 

виробництві. Повністю виключити вплив цього фактора поки не вдається [41, 
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42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51 та ін.]. 

До основних причин утворення ЗН [1, 2, 3, 8, 27, 28, 33 та ін.] відносяться 

нерівномірність розподілу температури та жорсткість елементів, що 

зварюються. Все це перешкоджає вільному розвитку теплових деформацій. 

Якщо при нагріванні будь-якого елементу температура по його ширині 

розподіляється рівномірно або за лінійним законом, то нагрів і охолодження не 

викличуть в ньому появу тимчасових напружень як в процесі зварювання, так і 

після повного охолодження. Якщо розподіл температури по ширині елемента 

нерівномірний, то внаслідок жорсткості елемента в процесі нагрівання в ньому 

будуть існувати тимчасові напруження. Якщо тимчасові напруження не 

перевищать межі текучості матеріалу, то до моменту повного остигання 

напруження зникнуть і ЗН дорівнюватимуть нулю. В іншому випадку, якщо 

при нагріванні і охолодженні елемента тимчасові напруження в будь-якій його 

частині досягнуть межі текучості і з’являться пластичні деформації, то після 

повного остигання в елементі будуть існувати ЗН. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що виникнення в елементі при 

зварюванні пластичних деформацій розтягу та стиску призводить до появи в 

ньому ЗН після повного охолодження. 

Крім теплових зварювальних напружень в процесі зварювання виникають 

напруження, які викликано структурними перетвореннями. Такі перетворення 

відбуваються в тих зонах основного металу, які в процесі зварювання 

нагріваються вище критичних температур АС1. При зварюванні та наплавленні 

зона основного металу, що розташована поблизу від шва, піддається нагріву до 

температур, які перевищують точки АС1 и АС3 – початку і кінця утворення 

аустеніта, – і, отже, при всіх марках сталі має місце це фазове перетворення, що 

пов’язане зі зменшенням обсягу сталі. Відносна зміна об’єму маловуглецевої та 

низьковуглецевої сталі, внаслідок структурних і алотропічних перетворень при 

нагріванні і охолодженні, показано на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3.  Діаграма зміни відносного об’єма сталі в залежності від температури: 

1 – крива нагрівання маловуглецевої сталі; 2 – крива охолодження 

маловуглецевої сталі; 3 – крива охолодження легованої сталі (рис. 7 [42]). 

 

Структурні зміни металу призводять до виникнення внутрішніх 

структурних напружень. У маловуглецевої сталі більш різка зміна об’єму при 

нагріванні й охолодженні відбувається приблизно при температурі 600оС. В 

такому стані маловуглецева сталь має задовільну пластичність і відсутність 

значних структурних перетворень [1, 8, 37, 42, 52, 53, 54 та ін.]. 

При охолодженні легованої або високовуглецевої сталі розпад аустеніту 

може початися при більш низьких температурах (200, ..., 250оС). При такій 

температурі ця сталь має низьку пластичність і високу межу плинності. Такі 

структурні перетворення супроводжуються структурними напруженнями [1, 8, 

45, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 та ін.]. 

Вплив напружень, що виникають внаслідок структурних перетворень, 

може бути різним у залежності від умов наплавлення або зварювання. Зазначені 

дії, які були викликані структурними перетворення, можуть підсумовуватися з 

напруженнями, що виникають внаслідок температурних впливів при 

зварюванні. 
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З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок про вплив ЗНС після 

зварювання на роботу конструкцій, а також необхідність врахування на стадії 

проектування зварних конструкцій ЗН для підвищення несучої здатності і 

стійкості конструкцій в процесі експлуатації. 

В наш час існує багато різних способів зниження ЗН, однак економічна 

ефективність використання кожного з них суворо обмежена. Аналізуючи 

процес утворення пластичних деформацій і пов’язаних з ними ЗН при 

зварюванні, є наступні шляхи зменшення ЗН [1, 8, 37, 44, 45, 46, 47, 48 та ін.]: 

 накладання силового поля на поле тимчасових і залишкових 

напружень. При цьому завдяки підсумовуванню полів можна в широких межах 

регулювати накопичення пластичних деформацій і ЗН; 

 звуження ширини та довжини температурного поля. При цьому 

зменшується величина зони, в якій накопичуються пластичні деформації; 

 утворення умов, при яких в виробі інтенсивно протікають релаксаційні 

процеси, які призводять до зниження і перерозподілу ЗН. 

Залежно від місця в технологічному процесі виготовлення конструкцій, 

зазначені заходи можна розділити на [1, 2, 3, 8, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48 та ін.]: 

 попередні, що виконуються до зварювання; 

 ті, що виконуються в процесі зварювання; 

 ті, що виконуються після зварювання. 

Всі попередні заходи здійснюються на стадії проектування конструкцій і 

розробки технології їхнього виготовлення. На стадії виготовлення конструкції 

слід встановити раціональний розподіл виробу на окремі секції, враховуючи в 

технологічному процесі складання припуски на поперечні укорочення, вибрати 

оптимальне складально-зварювальне оснащення. Технічне завдання на 

розробку технологічного оснащення має враховувати особливості геометрії 

виробу і своїми параметрами відповідати попередньо виконаному розрахунку 

зварювальних деформацій. 
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Одним з попередніх заходів є попередній пластичний вигин, який полягає 

в додаванні на кромках вузлів попередніх деформацій, зворотних тим, які 

утворюються при зварюванні в звичайних умовах. Пластичний вигин особливо 

ефективний при зварюванні таврових і двотаврових балок, а також при 

вварюванні різного роду фланців і накладок [41, 44, 47, 48 та ін.]. 

Попереднє напруження листів полягає в тимчасовому пружному 

подовженні зварювальних кромок виробу вздовж осі шва з тим, щоб при 

подальшому зварюванні пластичні деформації стиснення, що розвиваються, 

були меншими на величину, пропорційну подовженню кромок. 

В процесі виготовлення зварних конструкцій застосовуються наступні 

способи боротьби з ЗН в процесі зварювання. 

1. Підвищення швидкості зварювання, що дозволяє звузити зону 

розігріву металу з’єднання і, отже, зменшити зусилля, які стягуватимуть шов в 

поздовжньому напрямку [38, 39, 41, 44 та ін.]. 

2. Охолодження зони розігріву з’єднання, що суттєво зменшує ЗН та 

залишкові деформації (ЗД). Місце розташування агента, що відводить тепло, 

слід обирати на такій відстані від осі стика, щоб зона пластичних деформацій 

була найменшою, а в зоні накладання шва накопичувалась мінімально 

необхідна кількість тепла, яка б забезпечувала гарні механічні властивості і 

формування металу шва [38, 44, 58 та ін.]. 

3. Створення підігріву в листових конструкцій, який супутній процесу 

зварювання, дозволяє суттєво знизити деформації виробів, а також знизити в 

них ЗН. Ефект досягається за рахунок додавання полів напружень, що були 

викликані зварювальною дугою, і полів, що були викликані нагрівальними 

пристроями, які рухались в розрахункових точках листів [8, 42, 44 та ін.]. 

4. Прокатка роликами навколошовної зони в процесі зварювання – 

полягає в переміщенні позаду дуги вздовж лінії шва з обох його боків на 

відстань 10…15 мм від осі шва двох сталевих роликів діаметром 80…100 мм і 

шириною 10…12 мм [8, 41, 44, 51, 58 та ін.]. 
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5. Шагове натягування металу – полягає в послідовному стисненні 

ділянок навколошовної зони до жорсткої плити після проходження їх дугою 

зусиллями, які не дозволяли б металу навколошовної зони вільно 

скорочуватись. При охолодженні, за рахунок температурної деформації 

скорочення, стиснені волокна металу витягуються за межі текучості. Після 

повного охолодження з’єднання залишається рівним. Однак, для утворення 

притиснення необхідно докладати великих зусиль – приблизно 0,8…10 Гпа [8, 

42, 44, 51, 58, 62, 63 та ін.]. 

6. Раціональний порядок виконання зварювальних швів. В першу чергу 

необхідно зварювати шви, які не утворюють жорсткого контуру для інших 

швів. Якщо в зварювальній конструкції є стикові та кутові шви, в першу чергу 

виконують стикові, причому їх необхідно зварювати якомога швидше. При 

автоматичному зварюванні шви необхідно виконувати на прохід, тобто без 

переривань на всій зварювальній ділянці [8, 17, 44, 62, 63 та ін.]. 

В якості заходів, що використовуються в післязварювальних впливах на 

конструкції, розглядаються наступні [1, 8, 17, 44, 47, 48, 52 та ін.]. 

1. Відпуск. Відпуск конструкцій в печах розглядається як найбільш 

ефективний. Перевагою метода вважається те, що напруження зменшуються по 

всьому об’єму виробу, незалежно від його розмірів і конфігурації. В більшості 

випадків відпуск є універсальним заходом обробки виробів. При цьому 

відновлюються пластичні властивості матеріалу, а також підвищується 

корозійна стійкість. Недолік цього метода – можливість його реалізації на 

невеликих виробах і висока собівартість процесу. 

2. Прокатка роликами розтягнутих навколошовних зон. Після прокатки 

на поверхні пластини залишаються сліди у вигляді доріжки шириною, що 

дорівнює ширині ролика. Спосіб ефективний для тонких листів і знімає ЗН на 

70%. Зі збільшенням товщини листа, ефективність знижується. 

3. Вібропрокатка і обробка виробів ультразвуком. Суть методу зниження 

ЗН полягає в тому, що ЗН, які виникли в результаті зварювання, додаються до 
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напружень від зовнішнього навантаження, викликаного вигином, та 

перевищують в сумі межу плинності матеріалу і перерозподіляються, завдяки 

пластичним деформаціям, що протікають при обробці. Цей механізм забезпечує 

85 ... 95% загального зняття напружень. 

4. Застосування струмів високої частоти (СВЧ). СВЧ часто 

використовують для зменшення ЗН шляхом місцевої обробки зварного 

з’єднання в режимі віджигу. При цьому виріб нагрівають до високих 

температур, що забезпечує протікання релаксаційних процесів. Однак, оскільки 

промисловість останнім часом частіше використовує різні матеріали, які 

зміцнені спеціальними видами добавок, віджиг виробів, навіть місцевий, поряд 

зі зняттям ЗН призводить до знеміцнення матеріалу. 

5. Низькотемпературна обробка – спосіб зниження ЗН з використанням 

устаткування СВЧ, яке дозволяє за долі секунди нагрівати виріб, але цей метод 

має серйозний недолік, який пов’язаний з неможливістю транспортувати це 

устаткування. 

6. Зменшення деформацій правкою, до якої відносяться наступні 

способи: 

 на пресах – при виготовленні зварювальних стержнів для усунення їх 

кривизни, яка була викликана неоднорідним накладанням поздовжніх швів або 

не симетрією їх розташування; 

 на правильних машинах – при виробництві зварних конструкцій 

таврового чи двотаврового перерізу; 

 прокалачювання зони розігріву зварних швів (при температурі 

близько 500оС) – для усунення деформацій укорочення, які виникають при 

зварюванні поздовжніх стикових з’єднань; 

 місцевий розігрів – в конструкціях з металу будь-якої товщини для 

усунення загальних чи місцевих деформацій, частіше для зменшення 

випучування; 

 імпульсно-магнітна обробка, яка полягає в тому, що в металі 
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конструкції за допомогою спеціального індуктора наводяться магніто-

електричні сили. 

На підставі вище наведеного можна зробити наступні висновки: 

1. При виробництві зварних конструкцій неминуче виникають ЗН. 

2. Причиною виникнення ЗН є структурні зміни металу в процесі 

зварювання, а також нерівномірні об’ємні деформації. 

3. Вибір того чи іншого методу регулювання ЗН залежить від 

особливостей конструкції та технологічних можливостей виконання робіт. 

1.3. Дослідження залишкового напружено-деформованого стану, що 

виникає в зварних конструкціях при термічних впливах 

Особливості зварних конструкцій почали проявлятися з самого початку їх 

застосування. Так, крім напружень і деформацій, що виникають в деталях під 

дією прикладених навантажень, в них можуть бути так звані власні 

напруження, які існують в тілі конструкції навіть при відсутності впливу будь-

яких зовнішніх сил. 

Поняття «власні напруження» було вперше введено російським вченим 

М.В. Калакуцьким в 80-х роках XIX століття, він же вказав на необхідність 

управління цими напруженнями. Про небезпеку шкідливих напружень в металі 

писав у своїх роботах М.Г. Славянов (1892 р.). Але більш детальне вивчення 

цього питання з’являється пізніше, коли значно зросла потреба в застосуванні 

металоконструкцій. 

ЗН впливають на стійкість і деформативність конструкцій. Цей вплив 

неоднозначний, тому актуальним є питання щодо вивчення внутрішнього НДС 

конструкцій і розподілі ЗН в перерізах елементів. В першу чергу це відноситься 

до елементів з перерізами із зварних двотаврових профілів, таврового із парних 

кутиків і труб. 
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ЗН, як розглядалося вище, виникають внаслідок незворотних змін 

(фазових перетворень) або при переході металу за межі пружності. 

ЗН поділяють на три основні групи: 

 напруження першого роду, які врівноважуються в відносно великих 

об’ємах, що мають співвідношення по величіні з самим виробом. Ці 

напруження мають певну орієнтацію в залежності від геометричних контурів 

виробу. Напруження першого роду часто називають механічними. Їх 

визначають за допомогою загальновідомих методів опору матеріалів і теорії 

пружності; 

 напруження другого роду, які врівноважуються в мікроскопічних 

об’ємах в межах одного чи декількох сусідніх зерен металу. Напруження 

другого роду не мають визначеної орієнтації і не залежать від геометричних 

форм виробу. Методів теорії пружності і опору матеріалів недостатньо для їх 

визначення. Необхідно більш тонкі методи досліджень; 

 напруження третього роду – ультрамікроскопічні. Вони 

врівноважуються в ультрамалих об’ємах в межах осередків кристалічної 

решітки. Ці напруження також не орієнтовані визначним чином в просторі. 

Найбільш вивчені механічні напруження першого роду [1, 8, 35 та ін.]. 

Вивченню напружено-деформованого стану (НДС), який утворюється 

завдяки термічним циклам зварювання в сталевих конструкціях, присвячено 

численні дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів. Розроблено різні 

теоретичні й експериментальні методи визначення зварювальних напружень і 

деформацій [1, 8, 35, 37, 54, 62, 63 та ін.]. 

Теоретичні дослідження зварювальних напружень і деформацій можна 

умовно розділити на наступні напрямки. 

Перший напрямок - методи визначення зварювальних напружень шляхом 

вирішення пружно-пластичної температурної задачі для одноосного 

напруженого стану в смузі, що створюється нерівномірним температурним 

полем від джерела зварювального нагріву. У цих методах використовується 
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гіпотеза плоських перерізів і виділяються зони чисто пластичних, пружно-

пластичних і пружних деформацій. До даного напрямку можна віднести метод 

фіктивних сил, який був запропонований Г.О. Ніколаєвим і отримав розвиток в 

роботах М.О. Окерблома, І.П. Трочуна, В.А. Винокурова, С.О. Кузьмінова, Л.О. 

Глікмана О.І. Голоднова, С.М. Полішка, М.Ю. Хвортової, С.В. Козлова та ін. [8, 

21, 22, 23, 24, 27, 29, 34, 35, 28, 29, 43, 60, 61 та ін.]. Застосування цього методу 

обмежено гіпотезою плоських перерізів. Крім того, виникають труднощі, які 

пов’язані з встановленням зони дії та закону розподілу фіктивних сил. 

Другий напрямок – роботи К.П. Большакова, Ю.М. Коляно, Я.С. 

Підстригача та ін., в яких зварювальні напруження та деформації 

досліджуються на основі термопружних рішень для температурних полів, що 

створюються зварювальним нагріванням [37, 67 та ін.]. Теорія теплових 

процесів при зварюванні, основи якої створені М.М. Рикаліним [33], дозволяє 

проводити теоретичні дослідження полів напружень і деформацій з 

урахуванням рухливості джерела зварювального нагріву. При використанні 

термопружних рішень проводиться, в основному, якісна оцінка розподілу 

напружень під час зварювання та виявляються їхні залежності від параметрів 

режиму зварювання, але не простежується процес появлення ЗНС в зварних 

з’єднаннях. 

Третій напрямок – роботи Г.Б. Талипова, в яких розроблено 

розрахункову схему для визначення залишкових зварювальних напружень і 

деформацій, в якій вирішується температурна задача, а закон розподілу 

температур обумовлений характером розподілу пластичних деформацій в зоні 

зварювального нагріву [64, 65]. Цей підхід не дозволяє визначати напруження і 

деформації в процесі зварювання і не враховує швидкість заповнення зварного 

шва. 

Четвертий напрямок – роботи В.С. Ігнатьєвої, в яких отримав розвиток 

метод фіктивних температур [17]. На відміну від попередньої розрахункової 

схеми на основі термопружних рішень визначаються тимчасові напруження і 
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обчислюється пластична складова внутрішніх деформацій. Потім розподіл 

пластичних деформацій представляється як сума вільних температурних 

деформацій від сукупності ряду фіктивних джерел і стоків тепла. Цей метод 

наближено відображає особливості термомеханічних процесів, що протікають 

при зварюванні, а також в ньому здійснюється заміна тензорних величин 

(деформації) на скалярні (температура). 

П’ятий напрямок – роботи К. Мацубуші, в яких отримав розвиток 

дислокаційний підхід визначення залишкового напруженого стану зварних 

з’єднань. Запропоновано розрахункову схему, в якій розглядаються напруження 

в нескінченній пластині, що виникають при закритті тріщини довжиною, що 

дорівнює довжині шва [62, 63]. Але цей метод не враховує граничних умов і не 

дає інформації щодо всіх компонентів тензора напружень. 

Шостий напрямок – роботи сучасного напрямку, в яких отримали 

розвиток методи теорії пластичності з використанням ЕОМ [8, 54, 71, 72, 73, 74, 

75, 76 та ін.]. Застосовуються чисельні методи, які засновано на дискретизації 

математичних моделей, як метод кінцевих різниць, метод скінченних елементів 

(МСЕ), варіаційно-різницевий і чисельно-аналітичний метод потенціалу. 

Чисельні методи з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки 

дозволяють отримати нові якісні та кількісні закономірності при описі процесів 

формування зварювальних напружень і деформацій. Вони набули найбільшого 

поширення в порівнянні з іншими розрахунковими методами. 

Експериментальне визначення зварювальних напружень і деформацій 

проводиться різними методами в залежності від особливостей зварного 

з’єднання і точності вимірювань. Дослідження НДС зварних з’єднань в процесі 

зварювання звичайно здійснюються шляхом вимірювання деформацій 

формозміни за допомогою деформометрів тієї чи іншої конструкції. 

Л.П. Шелестенко були проведені експериментальні і теоретичні 

дослідження на стійкість зварних колон в основному двотаврового перерізу 

[12]. Проведені дослідження дозволили зробити висновок, що ЗН можуть 
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істотно знизити критичні навантаження; найбільш помітний вплив ЗН 

проявляється при поздовжньому згині в упругопластичній стадії в інтервалі 

гнучкості елементів 50 <λ <120 при величині ЗН стиснення на кромках поясних 

листів більше 500 кг/см2. При цьому встановлено, що термічна обробка 

підвищує критичне навантаження Н-образних елементів в інтервалі зазначеної 

гнучкості. Ці ж результати було підтверджено в роботах В.С. Ігнатьєвої, В.М. 

Небилова, Й.Й. Набокова, О.І. Голоднова та ін. [8, 17, 21, 22, 23, 24 тощо]. 

Однак суттєвими є інші результати проведених досліджень. Так, в 

стиснених елементах коробчастого перерізу (двостінчасті двотаври) вплив 

залишкових напружень стиску майже не виявлявся, що пояснюється більш 

віддаленим від центру ваги перерізу розміщенням упругопластичної зони дії 

залишкових напружень розтягування. Це пояснення було підтверджено 

спеціально проведеним дослідженням: на кромки поясних листів зварного Н- 

подібного перерізу було наплавлено холості валики, в результаті стійкість 

елемента з наплавленими валиками підвищилася майже до рівня стійкості 

елемента такого ж перерізу, але з термічною обробкою для зняття напружень. 

Отже, зона напружень розтягу робить істотний вплив на підвищення 

загальної стійкості стиснених зварних елементів. При цьому мають значення як 

розміри зони розтягу, так і загальний характер розподілу ЗН. 

Це положення випливає також і з результатів досліджень, проведених в 

Польщі в Політехнічному інституті в Глівіце. Вплив ЗНС на поведінку 

стиснених елементів з труб відзначено в роботі інженера Я. Августина [26]. 

Мета досліджень полягала в порівнянні поведінки при стисненні пар однакових 

стержнів, з яких один не мав власних напружень, а інший мав їх, і визначення 

падіння критичних навантажень в зварних стержнях. 

Для досягнення цієї мети спочатку встановлювали розподіл ЗН в трубах з 

наплавленим холостим валиком, що було додатковою темою досліджень. У 

зв’язку з наявними можливостями випробувальної машини, робота 

обмежувалася тільки гнучкість в межах від 20 до 100. У дослідженнях брали до 
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уваги тільки залишкові напруження макромасштабу, спрямовані паралельно 

поздовжньої осі стержнів: інші компоненти плоського напруженого стану 

відкидалися. 

В якості основного профілю були прийняті безшовні труби з 

маловуглецевої сталі Ст 37 з товщиною стінки, що гарантує відсутність 

місцевого випучування. Вибір профілю був обумовлений його симетричністю, 

зручністю виміру власних напружень і зростаючим значенням труб в зварних 

конструкціях. 

Досліджувались зразки з зовнішнім діаметром 40, 44 і 60 мм при товщині 

стінки від 3 до 4 мм з одностороннім, двостороннім наплавленням і без 

наплавлення холостих валиків. Зразки до наплавлення піддавалися віджигу при 

640°С. Наплавлення проводилось вручну електродами діаметром 2, 3,25 та 

4 мм. Під час наплавлення замірялися зварювальний струм, напруга дуги, 

швидкість зварювання і розподіл температури. Було зазначено, що заміряні 

температури дещо відрізнялися від розрахованих за порівняннями з 

М.М. Рикаліним [33] для площини, оскільки в зв’язку з замкнутістю профілю 

труби умови охолодження повільніші ніж у плоського профілю. 

По результатам роботи було зроблено наступні висновки: 

 згин при втраті стійкості ніколи не відбувається в напрямку 

діаметра з наплавленими холостими валиками, а завжди в напрямку діаметра з 

найбільшими залишковими напруженнями стиснення (рис. 1.43); 

 спостерігається зниження критичного навантаження для шарнірно 

обпертих елементів невеликої гнучкості. 

Розглянуте питання має велике практичне значення. Можна взяти до 

уваги хоча б той факт, що критичне навантаження для труб, як з наплавленими 

валиками, так і без наплавлення, що наведене на рис. 1.5 (крива 1), розташоване 

значно вище зон, встановлених кривими Енгессера-Шенлі і Енгессера-Кармана 

і визначають падіння критичної сили в найбільш несприятливому випадку. 
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Рис. 1.4.  Схеми розподілення залишкових напружень в зразках двох типів [60, 

рис. 186, С. 279]. 

 

Рис. 1.5. Діаграма критичних навантажень: 1 – крива, що була встановлена в 

результаті досліджень Я. Августином; 2 – крива Енгессера-Шенлі; 3 – крива 

Енгессера-Кармана [26, рис. 10, С. 18] 

 

Такі ж самі данні було отримано в результаті досліджень в Ліхайському 

університеті (США, Бетлехем, Пенсільванія). Як було встановлено під час 
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випробування квадратних колон, вигин при втраті стійкості завжди відбувався 

в напрямку осі Х-Х і ніколи не спостерігався в напрямку осі У-У. Неважко 

помітити, що при прийнятій конструкції зварних з’єднань на поверхнях колони, 

паралельних осі Х, нормальні напруження розтягнення мають більшу величину, 

ніж на поверхнях, паралельних осі У. 

З наведеного вище витікає, що в розрахунку стійкості необхідно 

враховувати не тільки стискаючи ЗН, але й розтягуючи напруження. Спроба 

розробки такої методики розрахунку була зроблена В.М. Небиловим [13], однак 

внаслідок недостатньої обґрунтованості зроблених припущень, як було 

показано в статті [36], цей метод розрахунку не може застосовуватися в 

практиці проектування. 

Експериментальні дослідження внутрішнього напружено-деформованого 

стану трубчастих елементів і його впливу на стійкість зварних конструкцій 

проводилися і вітчизняними вченими. 

Так, в інституті електрозварювання НАН України в 1935 році 

проводилися дослідження щодо впливу усадочних напружень на міцність 

зварних конструкцій [25]. Метою цих досліджень було встановити, чи 

впливають залишкові напруження і деформації в зварних конструкціях на 

несучу здатність стиснених елементів. 

Були випробувані стиснені зразки з труб із зовнішнім діаметром 168 мм і 

внутрішнім 144 мм (для зразків без наплавлення) - зразок Н0 і з зовнішнім 

діаметром 168 мм і внутрішнім діаметром 146 мм (для зразків з наплавленням) - 

зразок Н350, загальною довжиною 3512 і 3501 мм відповідно. 

Зразки Н0 і Н350 випробовувалися на позацентрове стиснення з 

ексцентриситетом 45 мм. Труба Н0 не мала наплавлених валиків, а на трубу Н350 

були наплавлені три холості валика в середній частині довжини тонко 

обмазаними електродами підвищеної силою струму в 350 А. 

Залишкові прогини обох труб виявилися однаковими, а залишкові 

деформації укорочення труби Н350 з наплавленням холостих валиків були 
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меншими, ніж труби Н0, без наплавлення. Це пояснюється тим, що стискаючи 

напруження від навантаження не додавались, а віднімались від найбільших 

усадочних напружень у шва, що мав позитивний знак. Труба Н350 вигнулась при 

навантаженні 96,5 т, а труба Н0 - при 82,5 т. Після приведення до однакового 

ексцентриситету (по Хвалла) отримали основне критичне напруження для 

труби Н350 1490 кг/см2, а для труби Н0 - 1445 кг/см2; таким чином наплавлення 

не знизило міцність стиснених труб. Отже, тільки за рахунок наплавлення 

(регулювання ЗНС) було досягнуто підвищення стійкості майже на 17%. 

Як видно з проведених експериментальних досліджень, наплавлення 

холостих валиків по твірним на елементи трубчастого перерізу виконувалось за 

допомогою зварювання електричною дугою. 

В роботах [77-94 та ін.] наведено результати визначення ЗНС, який 

виникає в зварних елементах різного профілю, різними методами, а також 

методи визначення дефектів і пошкоджень в зварних конструкціях.  

На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки. 

1. Обзор основних напрямків досліджень щодо зварювальних напружень і 

деформацій свідчить про те, що на сьогоднішній день розроблена велика 

кількість методів вивчення НДС зварювальних з’єднань, які дозволяють 

визначити ЗНС, що формується в кожному конкретному випадку зварювання. 

2. Для попереднього напруження трубчастих профілів шляхом 

наплавлення холостих валиків по твірним в якості джерела 

високотемпературних впливів доцільно застосовувати зварювання електричною 

дугою, яка дозволяє провести термічний вплив більш локально, відображаючи 

тим самим саму суть метода, що застосовується. 

3. Експериментальні дослідження щодо визначення НДС в елементах 

трубчастого перерізу проводились в обмеженому обсязі. Тому необхідно 

проведення подальших досліджень, які будуть спрямовані на визначення, 

врахування та регулювання ЗН при проектуванні зварювальних будівельних 

конструкцій із трубчастих профілів. 



 

 

43 

1.4. Аналіз існуючих методик оцінки стійкості стиснених стержнів, які 

мають залишкові напруження 

Несуча здатність конструкції є однією з важливіших її характеристик, 

тому точність її визначення суттєво впливає на економічні показники. 

Вичерпанням несучої здатності називається такий стан конструкції, при 

якому швидке зростання її деформацій можливе без збільшення навантаження. 

При впливі на конструкцію статичних навантажень вичерпання її несучої 

здатності настає або в результаті повного використання міцності хоча б в 

одному перерізі, необхідному для збереження незмінності системи, або в 

результаті втрати стійкості. 

Останнім часом з’являється багато нових матеріалів і конструктивних 

форм. Для всіх цих матеріалів характерно відносно низьке співвідношення 

модуля пружності до межі текучості або міцності, за рахунок чого конструкції з 

цих матеріалів стають все більш гнучкими, а стійкість – вирішальною для їх 

несучої здатності. 

Умови міцності і стійкості елемента конструкції записуються, як відомо, 

зовсім по-різному [4, 7, 8 та ін.]. 

Умова міцності формулюється у вигляді нерівності, яка говорить, що 

чинне зусилля не повинно перевищувати руйнівного зусилля для перерізу 

елемента, тобто такого, при якому у всіх точках перерізу буде небезпечне 

напруження. 

Умова стійкості формулюється у вигляді нерівності, яка говорить, що 

чинне зусилля не повинно перевищувати критичної величини, тобто такої, при 

якій відпірність елемента (його здатність протидіяти відхиленню від 

досягнутого стану рівноваги) стає мінімально необхідною. 

Підвищення міцності конструкції можна досягти підвищенням міцності 

матеріалу; для підвищення стійкості необхідно збільшення жорсткості. 

Відомі три основні типи втрати стійкості [95, 96, 97 та ін.].  
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1) Втрата стійкості I роду (Ейлерова втрата стійкості) визначається таким 

станом системи, при якому можливе існування двох або декількох відповідних 

форм рівноваги, одна з яких (стійка форма) якісно відрізняється від форм 

нестійких та єдино можлива перед досягненням першого критичного стану. До 

цієї групи відносяться системи, що наділені ідеалізованими властивостями 

(прямолінійними елементами, ідеальними шарнірами, вузлової передачі 

навантаження тощо). 

2) Втрата стійкості II роду – перший граничний стан системи по несучій 

здатності, коли при подальшому збільшенні навантаження рівновага між 

зовнішніми та внутрішніми силами неможлива. При цьому, деформації 

постійно розвиваються на всьому протязі процесу деформування. Втрата 

стійкості II роду може відбуватися як в пружній, так і в пружнопластичній 

стадіях. Рівновага системи можлива лише при зменшенні зовнішньої сили Р. 

3) Втрата стійкості третього роду характеризується відсутністю 

стаціонарних форм рівноваги (стрижень із силою, що стежить). 

Найбільша кількість методів розрахунку стійкості пов’язана з втратою 

стійкості першого роду. Конструкція при цьому наділяється певними 

ідеальними властивостями – всі її елементи вважаються позбавленими 

дефектів, а всі зовнішні навантаження передбачаються такими, що діють строго 

по осі кожного елемента конструкції. 

Оскільки реальні конструкції завжди відмінні від таких ідеальних схем, 

то розглядається стійкість другого роду. В цьому випадку мова ведеться не про 

критичний, а про граничний стані і навантаження. 

Для розрахунку стійкості центрально стисненого стержня широке 

застосування отримав метод Енгесера-Шенлі, який є повним повторенням 

першого припущення Енгесера, яке було внесене ним в 1889 р., виправленого 

їм же пізніше під впливом критики Ясинського. Результатом цих виправлень і 

експериментальної перевірки Кармана з’явився загальновідомий метод 

Енгесера-Ясинського-Кармана, що враховує пружне розвантаження в частині 
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об’єму стержня при втраті ним стійкості. Можна вважати, що за свою більш 

ніж вікову історію, цей метод отримав гарні експериментальні підтвердження 

[95, 96, 97, 98, 99 та ін.]. 

Незважаючи на це, в 1946 р. Шенлі виступив з доказом можливості 

викривлення прямого центрально стисненого стержня при стискаючий силі, яка 

була отримана в припущенні відсутності пружного розвантаження в перерізі. 

Цей доказ заснований на припущенні, що в усіх точках перерізу відбувається 

збільшення деформацій і, отже, поведінка матеріалу в усіх точках перерізу 

характеризується дотичним модулем Ек. 

Метод Енгесера-Ясинського-Кармана дає величину критичної сили для 

випадку статичного навантаження конструкції. При цьому розглядається 

стійкість того чи іншого елемента або всієї конструкції під незмінним 

навантаженням. У той же час метод Енгесера-Шенлі дає критичне значення 

навантаження, що зростає в даний момент часу. 

Таким чином, кожен з методів відповідає цілком певним умовам 

навантаження конструкції. 

Резюмуючи, можна сказати, що теорія Енгесера-Шенлі може 

застосовуватися тільки при розрахунках конструкцій, які схильні до порівняно  

швидко зростаючих впливів. У звичайних же випадках статичного 

навантаження концепція Енгесера-Ясинського-Кармана більш правильно 

відображає сутність явища втрати стійкості та більш високі значення 

критичних сил, що виходять на її основі, цілком виправдані. 

А.В. Геммерлінгом [100, 101 та ін.] було узагальнено результати робіт 

вітчизняних і зарубіжних вчених в області визначення стійкості конструкцій. Їм 

було встановлено, що після досягнення критичного стану подальша рівновага 

стиснено-зігнутого стержня можлива тільки при зниженні величини 

навантаження, а також при тому, що в критичному стані стержня, який працює 

в пружно-пластичній стадії, відбувається стрибкоподібна зміна форм рівноваги 

стержня. Величина критичної стискаючої сили у всіх випадках визначається 
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величиною відпорності стержня (конструкції) відхилень від досягнутого стану 

рівноваги. Відпорність пружного стержня або конструкції в цілому дорівнює їх 

жорсткості, тому методи розрахунку, які розроблені для перевірки стійкості 

стержнів і конструкцій в сенсі Ейлера, можуть бути застосовані і до так званих 

завдань стійкості другого роду. 

Г.Є. Бельським проводилась робота щодо дослідження стержнів з 

защемленими кінцями в пружно-пластичній стадії [14]. 

Л.В. Шкураков [18] проводив дослідження в області стійкості 

позацентрово стиснених тонкостінних стержнів з урахуванням впливу ЗН і 

розвитку пластичних деформацій. Їм була розроблена методика розрахунку 

пружно тонкостінних стержнів відкритого профілю, матеріал яких має різні 

діаграми деформування в пластичній області. 

Вирішальне значення в створенні технічної теорії розрахунку 

тонкостінних стержнів відкритого профілю мають праці В.З. Власова [102, 

103]. Теорія, що створена В.З. Власовим, дала можливість вперше обґрунтовано 

підійти до питання розрахунку тонкостінних стержнів відкритого довільного 

поперечного перерізу на міцність і стійкість. Теорія Власова В.З. дозволила в 

загальному випадку вирішити задачу щодо просторової стійкості тонкостінних 

стержнів. В.З. Власов прийшов до висновку, що при поздовжньому 

навантаженні можлива згинально-крутильна форма втрати стійкості не тільки 

при стискаючому, а й при розтягуючому навантаженні. Теорія Власова В.З. 

завдяки своїй простоті та ясності отримала широке застосування як у нас в 

країні, так і за кордоном.  

Автори робіт [8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 104, 105, 106, 107, 108, 109 та ін.] 

розвинули теорію В.З. Власова за рахунок уточнення та перевірки окремих 

положень і гіпотез, і дещо іншому формулюванні постановки завдань. 

На підставі зазначеного вище можна зробити наступні висновки. 
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1. ЗН впливають на стійкість і деформативність конструкцій. Цей вплив 

неоднозначний, тому актуальним є питання щодо вивчення внутрішнього 

напружено-деформованого стану конструкцій, а також розподілення ЗН в 

перерізі елементів із труб. 

2. Аналіз методик оцінки несучої здатності, що існують на сьогодні, а 

також стійкості показали, що в теперішній час відсутні методики розрахунку 

стійкості трубчастих елементів виходячи з розрахунку ЗНС. 

3. Результати експериментальних досліджень, що були опубліковані, 

мають бути покладені в основу перевірки методики оцінки стійкості та несучої 

здатності стержнів, що виконані із труб. 

1.5. Висновки за розділом 1. Мета і задачі досліджень 

На підставі проведеного огляду досліджень в області появи і регулювання 

ЗНС, а також врахування його впливу на роботу зварних конструкцій можна 

зробити наступні висновки. 

1. Трубчасті конструкції мають цілий ряд переваг перед конструкціями, 

які виконано з відкритих профілів, що дає можливість говорити про економію 

метала. 

2. Внаслідок виконання зварних конструкцій виникає ЗНС. Причиною 

появи ЗНС є як сам процес зварювання, так і структурні зміни в металі, що 

супроводжують сам цей процес. 

3. За допомогою регулювання ЗНС можливо підвищити несучу здатність 

і стійкість конструкцій. Вибір способу регулювання залежить від особливостей 

конструкції, а також існуючих технологій. 

4. Існуючі методики розрахунку, проведення експериментальних 

досліджень можуть бути основою для розроблення відповідних методик в 

рамках досліджень, що проводяться. 

5. При проектуванні та виготовленні конструкцій із труб в чинних 

нормативних документах [110, 111] відсутні вказівки щодо визначення ЗНС, 
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його впливу на несучу здатність конструкцій, а також щодо регулювання ЗНС с 

метою підвищення несучої здатності. 

Окресленні висновки визначили постановку завдань досліджень. 

1. 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. 

2. Розробити методику і провести експериментальні дослідження ЗНС в 

елементах зі сталевих труб після його регулювання шляхом наплавлення 

холостих валиків по твірним. 

3. Розробити методику і провести експериментальні дослідження впливу 

ЗНС в елементах зі сталевих труб на їхню стійкість і деформативність. 

4. 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 

5. Розробити методику визначення стійкості елементів зі сталевих труб, 

визначити область раціонального застосування розроблених методів 

розрахунку. 

6. Розробити пропозиції щодо технології виготовлення конструкцій зі 

сталевих труб з оптимальним (з позицій підвищення несучої здатності) ЗНС. 

7. Впровадити розроблені методи розрахунку і технологію регулювання 

при вирішенні практичних задач. 
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Р О З Д І Л   2 

СТІЙКІСТЬ СТИСНЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІЗ ТРУБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ 

ЗА НАЯВНОСТІ ЗАЛИШКОВОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ 

2.1. Загальні положення 

Залишкові напруження впливають на несучу здатність, стійкість і 

деформативність зварних будівельних конструкцій. Цей вплив неоднозначний, 

тому актуальним є питання щодо вивчення розподілу ЗН, а також щодо 

регулювання внутрішнього напружено-деформованого стану конструкцій. В 

повній мірі це питання представляє інтерес і для конструкцій з труб. 

Необхідність в проведенні цих досліджень виникла в зв’язку з 

відсутністю в нормативній літературі ДБН В.2.6-198-2014 [110] і ДБН В.2.3-14: 

2006 [111] рекомендацій щодо визначення ЗНС, а також його врахування при 

розрахунках стиснених елементів зі сталевих труб, оскільки такі елементи 

входять до складу великопрольотних покриттів цивільних і промислових 

будівель. 

Розробка методики визначення ЗНС, що виникає при наплавленні 

холостих валиків по твірним, на стиснені елементи з трубчастих профілів, а 

також їх вплив на стійкість конструкції виконувалась при таких передумовах 

[8, 12, 21, 22, 23 та ін.]. 

1. Деформації визначаються на підставі гіпотези плоських перерізів. 

2. Розглядаються тільки поздовжні напруження x . Поперечні 

напруження y  та касательні xy  дорівнюються нулю. 

3. ЗН, які виникають в процесі прокатки, нехтують в зв’язку з тим, що 

вони відносно малі, складні та непередбачувані в своєму орієнтуванні. 

4. Модуль пружності, модуль зсуву і коефіцієнт Пуассона приймаються 

постійними по всьому діапазону температур. 
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5. Залежність межі текучості від температури для низьковуглецевої сталі 

схематизована по типу, що показано на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1.  Залежність межі текучості сталі від температури нагріву 

6. Матеріал елементів (сталь), яка являє собою однорідний пружно-

пластичний матеріал (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2.  Діаграма залежності ""    для ідеального пружно- пластичного 

матеріалу, де 1 – ідеалізована; 2 – уніфікована (  ssel E/Rε  умовна 

максимальна пружна деформація: ss E,R  відповідно розрахунковий опір і 

модуль пружності сталі) 

 

7. Зони ЗН розтягнення, які виникають при наплавленні холостих валиків 

зварних швів по твірним, які представлені у вигляді зовнішніх сил, значення 

котрих змінюється в процесі навантаження. 

8. Вважається, що стержень вичерпав стійкість, коли досягнений 

максимум на кривій стану, тобто виконання критерій [8, 22, 23, 105, 106 та ін.]: 
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0
df

dР
;                                                          (2.1) 

де dР  - модуль вектора силового впливу;  df  - характерні переміщення 

конструкцій. 

9. Для визначення деформацій при нагріванні розглядаються два поряд 

розташованих перерізи – 1-1 и 1’-1’ (рис. 2.3). Оскільки величина  прийнята 

такою, що не залежить від температури, температурні деформації по своєму 

характеру співпадають з температурною кривою. Перерізи 1-1 и 1’-1’ не 

викривлюються, отже, залишкові деформації стиснення Н1ε  по всій ширині 

пластини (2В) однакові. 

 

Рис. 2.3. Епюра поздовжніх деформацій і поле температур при зварюванні [1, 

8]: а) епюра поздовжніх деформацій в перерізі; б) поле температур при 

зварюванні: 1b - ділянка, де виникають тільки пружні деформації; 2b , 3b  - 

ділянки, де виникають пружні і пластичні деформації; 4b  - ділянка, де 

виникають тільки пластичні деформації. Ділянки 2b  – 4b  утворюють зону 

пластичних деформацій 
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2.2. Визначення параметрів зварювання для регулювання 

залишкового напруженого стану 

Температурний стан металу зварного з’єднання визначається такими 

величинами: 

– кількість тепла, що вноситься в елемент; 

– тривалість нагріву; 

– теплофізичними характеристиками металу; 

– геометричними розмірами виробу. 

Зварювальна дуга – це потужне концентроване джерело теплоти. Велика 

частина електричної енергії, що споживається дугою, перетворюється в 

теплову. Тому ефективну теплову потужність зварювальної дуги можна 

визначити за рівнянням (2.2) [8, 112, 113, 114, 115]: 

свсв UIq  ;                                                   (2.2) 

де   – ефективний КПД процесу нагріву;   свI  – зварювальний тік, (А);  

свU  – напруження дуги, (В). 

Погонну енергію зварювання, яка характеризується кількістю теплоти, що 

вводиться в 1 см довжини однопрохідного шва або валика, розраховують згідно 

з формулою (2.3), [112]: 

cв

n
v

q
q 

;                                                      (2.3) 

де cвv  – швидкість зварювання. 

Погонна енергія є основним показником для вибору режиму зварювання. 

Параметрами, за якими здійснюється підбір режиму зварювання, є струм свI  і 

швидкість зварювання cвv . Величина струму в найбільшій ступені визначає 

теплову потужність дуги. Зі збільшенням струму зростає довжина і ширина 

зварювальної ванни, а також глибина проплавлення металу. При призначенні 
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струму враховують товщину металу, що зварюється, діаметр електрода, тип 

шва і положення його в просторі. Діаметр електрода підбирають з урахуванням 

товщини металу. Величину струму можна підрахувати, згідно з емпіричною 

формулою: 

ээcв d)d(I  620 ;                                            (2.4) 

де эd  – діаметр електрода, (мм). 

Напруження дуги при ручному дуговому зварюванні змінюється в вузьких 

межах (20 – 36 В) та при розрахунках режиму зварювання не регламентується. 

Швидкість зварювання визначається за формулою: 






F

Iα
v cвн

св ;                                                   (2.5) 

де нα  – коефіцієнт наплавлення, (г/А·год); F  – площа поперечного перерізу 

однопрохідного шва, (мм2);   – щільність наплавленого металу, (г/см3). 

Беручи до уваги методику визначення необхідних теплових вкладень для 

регулювання ЗН в стержнях з одиночних кутиків, що була розроблена 

С.В. Козловим [113], а також загальні принципи розрахунку зварювальних 

деформацій, запропонованих М.О. Окербломом [29], можна розрахувати кіль-

кість теплоти, яка необхідна для здійснення попереднього напруження 

елементів центрально- і позацентрово-стиснених з трубчастих профілів в такій 

послідовності. 

1. З метою створення мінімальних залишкових деформацій стержня, 

задаємось залишковим прогином трубчастого елемента, який виникає після 

наплавлення холостих валиків по твірним: 

1000

L
f  ;                                                    (2.6) 

де L  – довжина труби, (см). 

2. Приймаючи до уваги, що холостий валик наплавляється на частині 
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довжини елемента, його прогин посередині довжини визначається за 

формулою: 











24

a
L

а
f тр ;                                          (2.7) 

де тр  – загальна кривизна труби після наплавлення холостого валика; a  – 

ділянка, де наплавлявся холостий валик, спочатку задається L,a  10 , (мм). 

Наплавлення холостого валика виконується в середній частині довжини 

труби в напрямку від центра до країв (рис. 2.4), при цьому довжина швів 

складає 2а/lшв  . 

 

L/2 L/2

L

а/2 а/2

а
направлення наплавлення направлення наплавлення

 

Рис. 2.4.  Схема розташування та направлення наплавлення холостих валиків 

 

3. Прирівнюючи рівняння (2.6) та (2.7) отримуємо: 











241000

a
L

aL
тр .                                      (2.8) 

 

4. Перетворюючи рівняння (2.8), визначаємо загальну кривизну труби: 

a)L(a

L
χтр






21000

8
.                                  (2.9) 

 

5. Визначаємо погону енергію зварювання при наплавленні одного або 

декількох холостих валиків по твірним на трубчастих елементах, користуючись 
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загальною формулою розрахунків: 

 




yμ

Ι
q

xтр

пт


;                                                (2.10) 

де   – коефіцієнт, який враховує тип металу, (см3/кал); xI  – момент інерції 

перерізу труби відносно осі х, (см4); ∑ y  – сума відстаней від головної 

центральної вісі до зварювальних швів холостих валиків, (см) (рис. 2.5, 2.6, 2.7). 

5.1 При позацентровому стиснені необхідно наплавляти один або два 

холостих валика по твірним (рис. 2.5, 2.6) з боку прикладання навантаження. 

Причому кут між твірними 2-х холостих валиків повинен складати 90о, що 

забезпечить раціональний перерозподіл залишкових напружень в трубчастому 

елементі. 

При наплавленні одного валика в формулу (2.10) підставляємо значення 

ry  . При наплавленні двох та більше холостих валиків (рис. 2.6, 2.7), коли 

координата шва не співпадає з головною віссю труби, значення y  визначаємо 

за формулою: 

rαy  sin ;                                              (2.11) 

де   – кут нахилу твірної наплавлення холостого валика зварювального шва 

до головної центральної осі трубчастого елемента або між осями твірних 

холостих валиків, (градуси); r  – радіус труби, (см). 

5.2 При центральному стисненні раціонально наплавляти три холостих 

валика під кутом 120о (рис. 2.7). При цьому ∑ y=0 (∑ x=0). В цьому випадку 

погонну енергію зварювання визначаємо як для одного холостого валика, який 

наплавлений по одній з головних осей труби. 
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Рис. 2.5. Схема наплавлення одного холостого валика по одній з головних  осей  

трубчастого елемента 
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Рис. 2.6. Схема наплавлення двох холостих валиків під кутом α=45о до головної 

осі трубчастого елемента 
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Рис. 2.7.  Схема  наплавлення трьох холостих валиків під кутом α=120о  між  

осями твірних 

6. Виконують перевірку умови: 











3
6250

см

Дж

A

q

тр

nт

;                                          (2.12) 

де Атр – площа поперечного перерізу труби, (см2). 

Якщо умова не виконується, змінюємо довжину ділянок, на яких необхідно 

наплавляти холості валики, виходячи з умов допустимого прогину, та 

виконують розрахунок заново. 

7. Визначаємо величину струму: 

ηU.

qv
I птсв

св





240
;                                             (2.13) 

де свv  – швидкість зварювання, приймають свv =1,0 ÷ 1,2 (см/сек), [112]; U  –

 напруження дуги, приймають U =20 ÷ 36 (В);   – коефіцієнт КПД нагріву 

виробу для дугового зварювання приймають  = 0,6 ÷ 0,85; 0,24 – коефіцієнт, 
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який враховує вплив, що оказується несинусоідальністю кривих напруження та 

струму на потужність дуги при зварюванні на змінному струмі. 

В ході проведення розрахунків уточнюється довжина ділянок, на яких 

наплавляється холостий валик виходячи з умов допустимого прогину. 

2.3. Визначення величин залишкових напружень в перерізах зі 

сталевих труб після термічних впливів 

При оцінці здатності зварних конструкцій опиратися діючим 

експлуатаційним навантаженням і забезпечувати при цьому необхідну міцність, 

стійкість і довговічність, необхідно зважати на ті особливості зварних 

конструкцій, які відрізняють їх від конструкцій, що виготовлено із 

застосуванням інших технологічних процесів. До числа таких особливостей 

відносяться: наявність в конструкції напружено-деформованого стану та 

початкових деформацій, які створено зварюванням і які змінюють розподіл 

напружень, що виникають від зовнішнього навантаження; неоднорідність 

властивостей матеріалу в зоні зварних швів, що впливає на опірність зварних 

конструкцій зовнішнім впливам. 

Напружено-деформований стан повинен забезпечувати високу 

працездатність конструкції, в зв'язку з чим мають бути використані всі засоби 

регулювання того напруженого стану, яке має місце в конструкції в умовах її 

експлуатації. 

Оскільки напружений стан конструкції визначається не тільки полем 

напружень від зовнішнього навантаження, а й полем залишкових напружень, 

які створено процесом зварювання, то можливості регулювання напруженого 

стану зростають. Зміни напруженого стану можна досягти не тільки шляхом 

зміни конструктивних форм, а й шляхом введення додаткових залишкових 

напружень, що створюються процесом зварювання. Цьому сприяють характерні 

особливості поля залишкових зварювальних напружень [8]. Напружений стан, 
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що утворився завдяки процесу зварювання, є внутрішньо врівноваженим, тобто 

сума всіх зварювальних напружень дорівнює нулю, і, як слідство, він не змінює 

величини зусиль, що виникають в конструкції від дії зовнішнього 

навантаження. 

ЗН розподілені так, що в околошовній зоні холостого валика діють 

напруження розтягнення котрі, як правило, дорівнюють межі текучості. Ці 

напруження викликають появу напружень стиснення в іншій частині перерізу 

трубчастого елемента. 

Розрахунки для визначення величини деформацій, що виникають при 

зварюванні, дозволяють визначати і величину напружень, які залишаються 

після зварювання. Характер розподілу залишкових напружень, що виникають 

після зварювання, наведено на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8.  Схема розподілення залишкових напружень в перерізі труби 

після наплавлення трьох холостих валиків під кутом 120о 
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Утворення поздовжніх напружень вивчалось в роботах В.О. Вінокурова, 

С.А. Куркіна, Г.О. Ніколаєва [1, 35, 40, 48 та ін.], М.О. Окерблома [28, 29 та 

ін.], Г.Б. Талипова [64, 65], И.Т. Трочуна [36, 60] та ін. 

Беручи до уваги загальні принципи розрахунку зварювальних 

деформацій, які були запропоновані М.О. Окербломом [29], можна розрахувати 

величини напружень в трубчастих елементах, які утворюються в процесі 

регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків зварних швів по 

твірним. 

Ширина зони fd  (см. рис. 2.8), в межах якої мають місце напруження 

розтягування, може бути визначена із вираження: 

t

A
d

f

f  ;                                                   (2.14) 

де fА  – площа пружно-пластичної зони; t  – товщина стінки труби. 

В районі зварювального шва при повному остиганні утворюється пружно-

пластична зона fА , в межах якої поздовжні зварювальні напруження розтягу 

досягають величини межі текучості (заштрихована зона на рис. 2.8). Площу 

fА  можна визначити із залежності [112]: 
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1

;                                  (2.15) 

де  А  – площа поперечного перерізу трубчастого елемента (см2); Т  – 

відносна деформація, яка відповідає досягненню металом межі текучості, для 

маловуглецевої сталі 
41012 Т ; xy,  – координати шва (рис. 2.9);   –

 коефіцієнт, який враховує тип металу, (см3/кал), пq  – погона енергія 

зварювання, що визначається по методиці, яка викладена в підрозд. 2.2. 
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Множення пq  називається сумою залишкових пластичних відносних 

деформацій скорочення. Коефіцієнт   пов’язано з теплофізичними 

властивостями металу співвідношенням: 

µ= – 0,337·(α/сγ);    (2.16) 

де   – коефіцієнт тепловіддачі, (кал/с×см2×оС), с  – теплоємкість (кал/г∙оС),   

– щільність, (г/см3). 

Для маловуглецевої сталі µ = – 3,37·10-6 (см3/кал). 
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Рис. 2.9.  Схема наплавлення холостих валиків з габаритними розмірами 

перерізу 

Поздовжні розтягуючи залишкові напруження в межах упругопластичної 

зони fА  рівні межі текучості, а в будь-якому волокні пружної частини 

поперечного перерізу елемента на площі f
АА   їх можна визначити за 

формулою: 

 Еcomres, ;                                                (2.17) 
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де comresσ ,  – залишкові стискаючи напруження (МПа); Е  – модуль пружності, 

(МПа);   – дійсні відносні деформації стержня. 

Дійсні відносні поздовжні деформації волокна, що проходить через будь-

яку точку перерізу трубчастого елемента, визначаємо за формулою: 

п

xy
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А
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;                           (2.18) 

де xy JJ ,  – моменти інерції елемента відносно головних осей; xy,  – 

координати шва (см. рис. 2.9). 

Ry  sin ;                                                 (2.19) 

Rx  cos ;                                                 (2.20) 

Тtenres  , ;                                                (2.21) 

де tenresσ ,  – залишкові розтягуючи напруження; Т  – межа текучості сталі, 

(МПа). 

Наведений алгоритм розрахунку в співставленні з експериментальними 

даними має хорошу збіжність результатів. Причому встановлено, що стискаючи 

ЗН знижують несучу здатність конструкції, в той час як зона розтягуючих 

напружень робить істотний вплив на підвищення загальної стійкості і несучої 

здатності стиснених зварних елементів. При проектуванні зварних конструкцій 

слід вживати необхідних заходів для того, щоб зони розтягуючих напружень 

розташовувалися як можливо далі від обох головних осей перерізу, що 

повністю враховується в елементах трубчастого перерізу. Результати 

порівняння теоретичних і експериментальних даних наведені в розд. 5. 
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2.4. Врахування впливу залишкових напружень на стійкість стиснених 

елементів зі сталевих труб 

Умови міцності і стійкості елемента конструкції записуються по-різному 

[4, 7, 8 та ін.]. Умова міцності формулюється у вигляді нерівності, яка говорить, 

що діюче зусилля не повинно перевищувати руйнівного зусилля для перерізу 

елемента, тобто такого, при якому у всіх точках перерізу будуть виникати 

небезпечні напруження. Умова стійкості формулюється у вигляді нерівності, 

яка говорить про те, що діюче зусилля не повинно перевищувати критичної 

величини, тобто такої, при якій відпірність елемента (його здатність протидіяти 

відхиленню від досягнутого стану рівноваги) стає мінімально необхідною. 

Питання стійкості конструкцій із труб, що піддаються дії зусиль стиску, 

має великий практичний інтерес. Якщо цей тиск перевищить певне значення, 

кругова циліндрична форма рівноваги перестане бути стійкою. 

Щоб виключити питання про вплив закріплення кінців на стійкість труб, 

будемо припускати, що довжина труби досить велика в порівнянні з її 

діаметром. Тоді питання про стійкість труби зводиться до питання стійкості 

елементарного кільця. 

Згідно з [112, 115] при напруженнях: 

comresТ
A

N
,





.                                     (2.22) 

Критичні напруження кр   з врахуванням залишкових зварювальних 

напружень дорівнюють критичним напруженням кр  для стержнів, які не 

мають залишкових напружень. 

2

2






Е
кркр


 ;                                          (2.23) 

де   – гнучкість трубчастого елемента. 

При напруженнях від зовнішніх навантажень:  
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comresТ
A

N
,





                                    (2.24) 

де:   – коефіцієнт поздовжнього вигину; A  – загальна площа перерізу 

трубчастого елемента, (см2). 

Критичні напруження кр   розраховуємо за формулою: 







 .
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1 крТкр 








 ;                                   (2.25) 

де: f
АA   – співвідношення повної площі перерізу до площі, яка 

зайнята залишковими напруженнями розтягу; площа fА  визначається за 

формулою (2.15);  .кр  – критичні напруження для тої частини перерізу, в 

межах якої розподілені залишкові напруження розтягу. 

Al

JE
кр
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 ;                                              (2.26) 

де: J  – момент інерції тієї частини перерізу, де розподілені залишкові 

напруження розтягнення. 

Загальний алгоритм розрахунку на стійкість стисненого трубчастого 

елемента з урахуванням впливу залишкового напруженого стану можна 

представити в наступному вигляді. 

1. Задаємося геометричними і технологічними параметрами елемента 

(діаметром труби, товщиною стінки, висотою елемента, схемою наплавлення 

валика, оптимальними параметрами тепловкладень, тощо), характеристиками 

щодо міцності та деформативності сталі, тощо. 

2. Розраховуємо ЗНС згідно з методикою, яка викладена вище [формули 

(2.14)–(2.21)]. 

3. Визначаємо умовну гнучкість стисненого трубчастого елемента, при 
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цьому враховують залишкові напруження стиснення comresσ , : 

 
E

R comresy ,



 ;                                  (2.27) 

де   – умовна гнучкість елемента;   – гнучкість трубчастого елемента; 

ERy ,  – відповідно розрахунковий опір та модуль пружності сталі. 

4. Знаючи умовну гнучкість труби, за формулами ДБН В.2.6-198-2014 

[110]  розраховуємо коефіцієнт поздовжнього вигину  . 

5. Із виразу (2.26) визначається несуча здатність стисненого елемента 

трубчастого профілю з регулюванням ЗНС за формулою: 

n
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;               (2.28) 

де   – коефіцієнт поздовжнього згину; A  – загальна площа перерізу 

трубчастого елемента, (см2);  m  и с  – коефіцієнти надійності по матеріалу та 

умовам роботи, визначаємо відповідно до діючої нормативної літератури; n  – 

кількість зон розтягуючих напружень. 

З наведеного вище можна зробити висновок, що в розрахунку стійкості 

необхідно враховувати не тільки залишкові напруження стиску, але й 

напруження розтягу. Результати розрахунків за розробленою методикою і 

експериментальні дані мають задовільну збіжність, причому підтверджено 

підвищення стійкості елементів трубчастого профілю введенням зон напружень 

розтягу. Порівняння експериментальних і розрахункових параметрів наведено в 

підрозділі 5.2. 
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2.5. Висновки за розділом 2 

Результати, які були отримано в цьому розділі, можна сформулювати 

таким чином. 

1. Розроблено методику визначення параметрів зварювання для 

регулювання залишкового напруженого стану шляхом наплавлення холостих 

валиків по твірним на елементи трубчастого профілю. Дана методика дає 

можливість визначати параметри технологічного процесу зварювання: підбір 

діаметра електрода, напруження та сили струму. Після наплавлення холостого 

валика згідно з запропонованою методикою труба залишається практично без 

залишкового вигину. 

2. Розроблено методику визначення ЗНС, який виникає в елементах 

трубчастого профілю після наплавлення холостих валиків по твірним. В основу 

методики закладено чіткі фізичні гіпотези, передумови та припущення, які 

традиційно використовуються при вирішенні подібного роду задач. Методика 

дає можливість оцінки розподілу ЗН після наплавлення холостих валиків з 

достатньою для практичних цілей точністю. 

3. Розроблено методику оцінки стійкості та несучої здатності елементів зі 

сталевих труб, які працюють на поздовжній стиск з врахуванням впливу ЗНС. 

Враховуючи велике значення характеру розподілу залишкових напружень та 

розташування зон напружень розтягу на поперечному перерізі елемента, 

трубчасті елементи дають можливість забезпечити розташування зон 

напружень розтягу якомога далі від обох головних осей перерізу для 

підвищення стійкості стиснених елементів. 
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Р О З Д І Л   3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО 

НАПРУЖЕНОГО СТАНУ В ЕЛЕМЕНТАХ ІЗ ТРУБ 

3.1. Задачі експериментальних досліджень 

Експериментом називається метод пізнання, за допомогою якого в 

контрольованих і керованих умовах досліджуються явища дійсності. 

Експеримент характеризується тим, що в процесі його постановки і проведення 

досліджуваний об'єкт піддається активному і контрольованому впливу. Цим він 

відрізняється, наприклад, від спостереження, при якому дослідник може тільки 

фіксувати зміни в досліджуваному об'єкті, не впливаючи ніяким чином на 

характер його взаємодії з іншими об'єктами і навколишнім середовищем. 

Експериментальні дослідження ЗНС, що виникає в елементах зі сталевих 

труб після попереднього термічного впливу шляхом наплавлення холостих 

валиків, проводилися для вирішення наступних завдань: 

- визначення ЗНС в елементах зі сталевих труб в стані постачання; 

- визначення ЗНС в елементах зі сталевих труб після регулювання 

шляхом наплавлення холостих валиків по твірним; 

- перевірки основних положень розробленої методики визначення ЗНС в 

перерізах елементів зі сталевих труб після термічних  впливів та обґрунтування 

можливості застосування існуючих методів моделювання ЗНС ("фіктивних" 

температур) при розрахунках стиснених елементів трубчастого перерізу. 

Експериментальні дослідження ЗНС проводилися в два етапи. 

На першому етапі було обґрунтовано можливість отримання 

оптимального, з точки зору підвищення стійкості стиснених елементів зі 

сталевих труб, розподілу ЗН. Дослідження цього етапу проводилися на базі 

випробувальної лабораторії при кафедрі будівельних конструкцій Донбаського 

державного технічного університету (ДонДТУ), м. Алчевськ. В ході досліджень 
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встановлено характер розподілу ЗН і ЗД після попереднього термічного впливу, 

побудовано епюри, визначено прогини (вигини) зразків. 

Дослідження ЗНС проводилися руйнівним методом. 

3.2. Методика експериментальних досліджень 

Експериментальний метод вивчення характеру розподілу деформацій і 

напружень, які виникають в елементах після виготовлення із застосуванням 

зварювання, часто є найбільш ефективним. На підставі результатів 

експерименту можна робити висновки про ступінь впливу того чи іншого 

явища на процес розвитку деформацій і напружень при зварюванні; 

прийнятності різних гіпотез і припущень, що використовуються в 

розрахункових методиках; справедливості існуючих уявлень про кінетику 

розвитку зварювальних деформацій і напружень, тощо. 

Проведення експериментальних досліджень ЗНС було обумовлено 

необхідністю отримання даних, які підтверджують прийняті передумови та 

методики визначення ЗНС, що виникає в елементах конструкцій з труб після 

виготовлення і регулювання [1, 3, 8, 19, 20, 21, 26, 48, 60 та ін.]. 

Регулювання ЗНС виконується шляхом локального термічного розігріву 

окремих ділянок виготовлених сталевих конструкцій з метою отримання такого 

розподілу ЗН, яке сприяє підвищенню їх стійкості та зниженню 

деформативності. 

Пропонований спосіб підвищення несучої здатності стержнів з труб 

передбачає регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків як в 

умовах заводу металоконструкцій, так і в умовах будівельного майданчика. У 

заводських умовах шви можуть наплавляти автоматичним та напівавтомати-

ним зварюванням, в умовах майданчика – ручним зварюванням. 

Регулювання ЗНС в експериментальних зразках виконувалося на кафедрі 

будівельних конструкцій ДонДТУ шляхом наплавлення холостих валиків 
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ручним зварюванням. В якості експериментальних зразків використовувалися 

електрозварні труби згідно ГОСТ 10704-91 діаметром 89 мм (товщина стінки 

3,0 мм) довжиною L = 4850 мм і діаметром 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 СЕВ 1481-78) довжиною L = 3550 мм. 

На першому етапі експериментальних досліджень визначалися ЗН в перерізах 

труб в стані постачання, тобто без наплавлення холостих валиків (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Труба Ø48 мм (товщина стінки 4,0 мм) в стані постачання 

На основі аналізу існуючих методів визначення ЗН в сталевих 

конструкціях було обрано метод вимірювання деформацій через руйнування 

шляхом звільнення елементів конструкцій із ЗН після розриву зв'язків. Цей 

метод дозволив проводити розпуск труб (розрізування ножівкою, болгаркою) 

без значних виділень тепла. 

Підготовка і проведення випробувань включали в себе наступні етапи: 

- розмітка місць наклейки тензорезисторів; 

- зачищення розмічених місць шліфувальною машиною з наступним 

доведенням шліфувальною шкуркою; 

- обезжирювання та ґрунтовка зачищених місць; 
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- групування і наклеювання тензорезисторів опору з базою 20 мм на 

бумажній основі згідно ТУ 25-01-100-68 (згідно з інструкцією для прийнятих 

типів датчиків клеєм БФ-2); 

- комутація і перевірка працездатності електричних мереж; 

- розрізання зразків ножівкою (болгаркою) і зняття показань 

тензорезисторів в процесі та після розрізання. 

Розрізання проводилось в наступній послідовності. 

1. Розрізалась ділянка зразку труби на довжину, що дозволяла звільнити 

елементи з ЗН в межах наклеєних тензорезисторів (рис. 3.2). 

2. Виконувалось зняття показників. В якості апаратури, за допомогою 

якої виконувались виміри, застосовувалась система інформаційно-

вимірювальна тензометрична – СИИТ-3. 

3. Після визначення ЗН при поперечному розрізанні експериментальних 

елементів труб виконувалось поздовжнє розрізання зразків с поетапним 

зняттям відліків по прибору СИИТ-3 в межах одного тензорезистора (рис. 3.3). 

Після кожного етапу витримувалась пауза тривалістю 15-20 хвилин, а 

потім бралися відліки по всіх тензорезисторах, що були наклеєні на 

досліджуваний зразок. Остаточне зняття показань проводилось після розрізання 

зразка і витримки протягом 24 год. 

Після проведення експерименту із зразками труб в стані постачання, в 

заданій послідовності на всю довжину труби наплавлявся холостий валик з 

попереднім розрахунком параметрів зварювання (підрозд. 2.2) для регулювання 

залишкового напруженого стану (рис. 3.4, 3.5, 3.6). У зварних трубах шов 

попереднього термічного впливу наплавлявся безпосередньо на заводський. 

Потім після охолодження зварного шва на ділянці, проводилось зняття 

проміжних результатів. Процес розпилювання та визначення ЗН виконувався в 

послідовності, яку викладено вище (для труби в стані постачання). 

За отриманими даними були побудовані епюри деформацій в перерізах 

труб після накладення одного холостого валика. 
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Рис. 3.2. Схема розташування тензорезисторів при поперечному розпуску труб 

 

 

Рис. 3.3. Схема розташування тензорезисторів при поздовжньому розпуску труб 
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Рис. 3.4. Труба безшовна Ø76 мм після наплавлення одного холостого валика 

 

Рис. 3.5. Труба зварна Ø48 мм після наплавлення одного холостого валика 
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Рис. 3.6. Труба зварна Ø89 мм після наплавлення одного холостого валика 

Після проведення випробувань зі зварними трубами Ø89 мм і Ø48 мм з 

наплавленням одного холостого валика безпосередньо на заводський шов і 

визначенням залишкових деформацій і напружень, симетрично йому 

накладався другий шов. Потім, після його охолодження, проводилося зняття 

проміжних результатів. Порядок проведення розпилювання та отримання даних 

по тензометрам аналогічний даним, що наведені вище. 

Згідно з отриманими даними були побудовані епюри деформацій в 

перерізах труб після наплавлення двох симетричних холостих валиків. 

Результати фізико-механічних випробувань проб металу експеримен-

тальних зразків труб наведені в підрозділі 3.3. 

Результати, які отримано в ході випробувань цих експериментальних 

зразків, викладено в підрозділі 3.4. 
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3.3. Результати визначення фізико-механічних характеристик 

матеріалу труб 

Характер роботи конструкцій визначають вимоги, які пред'являються до 

матеріалу, з якого вона виготовлена. Матеріал повинен мати певні магнітні, 

механічні, хімічні властивості. 

Визначення механічної міцності металів проводиться за декількома 

напрямками в залежності від характеру дії зовнішніх сил за період роботи 

конструкції. Сили можуть діяти статично, і тоді випробування металів 

виконується статичним навантаженням на розтяг, стиск, крутіння тощо. 

Найбільш точні дані, а також найбільш повні характеристики міцності дають 

випробування на розтяг, і тому цей вид випробування є найбільш поширеним і 

нормованим. 

Характеристики міцності при випробуванні на розтяг визначалися на 

плоських зразках відповідно до вимог ГОСТ 1497-84. Пластичність металу 

оцінювалася за результатами випробувань на холодний вигин. Форма зразків, 

розміри і граничні відхилення відповідали вказівкам ГОСТ 14019-80. Поверхня 

зразка оброблялася до + V класу точності згідно з ГОСТ 2789-73. Гострі кромки 

притуплялися на радіус двох товщин зразка. Товщина оправлення приймалася 

такою, що дорівнює величині двох товщин зразка. Зразки випробовувалися 

холодним вигином на кут 1800 зі швидкістю випробування 15 мм/хв. Ознакою 

задовільного випробування була відсутність злому, розшарувань, надривів, 

тріщин, видимих неозброєним оком. 

Однією з якісних характеристик матеріалу є крихкість (ударна в'язкість), 

що характеризується роботою, яку було витрачено на руйнування зразка, 

віднесену до площі робочого перерізу. 

Форма зразків, розміри і граничні відхилення відповідали ГОСТ 9454-78 

і ГОСТ 7268-72. Випробування на ударну в'язкість проводилися при мінусовій 

температурі -20 0С, що відповідало вимогам ГОСТ 1497-84. 
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В якості середовища, що охолоджує, використовувалась вуглекислота. 

Температурою випаровування прийнято температуру біля поверхні дна надрізу 

в момент початку руйнування, яку було визначено з точністю 20С. 

Отримані результати випробувань механічних властивостей сталі 

піддавалися статистичній обробці за нижченаведеними формулами: 
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де т  – середнє значення межі текучості сталі експериментальних зразків, n  – 

кількість випробувань, 
тσ

σ  – середньоквадратичне відхилення, 
тσ

S  – похибка 

середнього значення межі текучості сталі експериментальних зразків, минσ – 

мінімальне значення межі текучості сталі експериментальних зразків, αt  – 

коефіцієнт Стьюдента, для даної кількості випробувань αt  = 2,571, Ry – 

розрахунковий опір сталі; γт – коефіцієнт надійності по матеріалу, який 

визначається по ДБН В.2.6-198:2014 [110]. 

Отримані результати випробувань експериментальних зразків, які були 

взяті з труб, наведено в табл. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
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Таблиця 3.1  

Результати випробувань механічних властивостей сталі 

експериментальних труб Ø76 (товщина стінки 4,5 мм) 

Вид і 

розмір 

профіля 

Результати випробувань 
Статистична обробка 

отриманих результатів 

Межа 

текучості, 

σт , МПа 

Тимчасовий 

опір, σвр , 

МПа 

Відносне 

подовжен-

ня після 

розриву, % 

σтi Δσтi (Δσтi)
2 

т
S  

Ø76 

(4,5) 

271 422 38 27,1 -0,38 0,14 

0,126 

263 405 35 26,3 0,42 0,18 

266 420 31 26,6 0,12 0,02 

265 410 37 26,5 0,22 0,05 

270 435 34 27,0 -0,28 0,08 

268 411 37 26,8 -0,08 0,01 

 Σ=160,3  Σ=0,48  

 

Таблиця 3.2 

Результати випробувань механічних властивостей сталі 

експериментальних труб Ø89 (товщина стінки 3,0 мм) 

Вид і 

розмір 

профіля 

Результати випробувань 
Статистична обробка 

отриманих результатів 

Межа 

текучості, 

σт , МПа 

Тимчасовий 

опір, σвр , 

МПа 

Відносне 

подовжен-

ня після 

розриву, % 

σтi Δσтi (Δσтi)
2 

т
S  

Ø89 

(3,0) 

237 341 33 21,5 0,67 0,45 

0,356 

238 359 36 23,2 -1,03 1,06 

240 350 36 22,6 -0,43 0,18 

239 350 33 21,7 0,47 0,22 

241 358 32 23,0 -0,73 0,53 

237 342 37 21,0 1,17 1,37 

 Σ=133,0  Σ=3,81  
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Таблиця 3.3  

Результати випробувань механічних властивостей сталі 

експериментальних труб Ø48 (товщина стінки 4,0 мм) 

Вид і 

розмір 

профіля 

Результати випробувань 
Статистична обробка 

отриманих результатів 

Межа 

текучості, 

σт , МПа 

Тимчасовий 

опір, σвр , 

МПа 

Відносне 

подовжен-

ня після 

розриву, % 

σтi Δσтi (Δσтi)
2 

т
S  

Ø48 

(4,0) 

250 402 27 25,0 0,0 0,0 

0,052 

252 400 27 25,2 0,2 0,04 

250 402 30 25,0 0,0 0,0 

250 400 29 25,0 0,0 0,0 

248 401 28 24,8 -0,2 0,04 

250 400 29 25,0 0,0 0,0 

 Σ=150,0  Σ=0,08  

Таблиця 3.4  

Узагальнені результати механічних випробувань 

Вид і 

розмір 

профіля 

Марка 

сталі 

Механічні характеристики 

Середнє 

значення, 

σт,, МПа 

Мінімальне 

значення, 

σмин, МПа 

Розрахун-

ковий опір, 

Ry, МПа 

Ударна 

в’язкість, 

кг/см2 

Холодний 

вигин, 

град. 

Ø76(4,5) ВСт3пс 267,2 263 239,0 13,9 180 

Ø89(3,0) ВСт3кп 244,1 237 215,0 11,9 180 

Ø48(4,0) ВСт3кп 245,0 248 225,5 13,2 180 

 

Для перевірки основних положень розробленої методики визначення ЗНС 

приймався розрахунковий опір, що був отриманий в результаті випробувань і 

подальшої статистичної обробки. 
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3.4. Результати визначення залишкового напруженого стану, що 

виникає в трубах після термічних впливів 

ЗНС в трубах до і після термічних впливів визначалося за методикою, яка 

була викладена в підрозділі 3.2. Остаточне зняття показань проводилося після 

повного розпилювання труби і витримки протягом 24 годин. Епюри ЗН і ЗД в 

трубах в стані поставки показані на рис. 3.7, 3.8, 3.9. 
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Рис. 3.7. Епюра розподілу ЗД в трубі 48 в стані постачання 
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Рис. 3.8. Епюра ЗД в трубі 89 в стані постачання 
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Рис. 3.9. Епюра ЗД в трубі 76 в стані постачання 

 

Загальний вигляд труб після розпилювання показаний на рис. 3.10, 3.11, 

3.12.  

 

 

Рис. 3.10. Загальний вигляд труби діаметром 76 мм після розпилювання 
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Рис. 3.11. Загальний вигляд труби діаметром 48 мм після розпилювання 

 

Рис. 3.12. Загальний вигляд труби діаметром 89 мм після розпилювання 

Епюри ЗД в трубах після наплавлення одного холостого валика показано 

на рис. 3.13, 3.14. 
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Рис. 3.13 Епюри залишкових деформацій в трубі 89 після наплавлення 

одного холостого валика 

 

-631

348

136

-9

13

120

123

368

шов, що

наплавлений

 

Рис. 3.14. Епюри залишкових деформацій в трубі 76 після наплавлення 

одного холостого валика 

 

Епюри залишкових деформацій в трубах після наплавлення двох 

симетричних холостих валиків представлено на рис. 3.15, 3.16. 
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Рис. 3.15. Епюра залишкових деформацій в трубі 89 після наплавлення 

двох симетричних холостих валиків 
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Рис. 3.16. Епюра залишкових деформацій в трубі 48 після наплавлення 

двох симетричних холостих валиків: 

 

Після попередніх термічних впливів були визначені величини щодо 

прогинів (вигинів) и ЗД в перерізах труб. 

Результати випробувань труб наведені в табл. 3.5, 3.6, 3.7. 
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Таблиця 3.5  

Параметри ЗД и ЗН в перерізи труби Ø76(4,5) – безшовна 

Н
о
м

ер
а 

те
н

зо
р

ез
и

ст
о

р
ів

 Труба Ø76(4,5) 

Без накладання швів 

Труба Ø76(4,5) 

1 холостий валік 

в одиницях показань 

приладу 

в напруженнях , 

МПа 

без 

холостих 

валиків 

1 холостий 

валик 

без 

холостих 

валиків 

1 холостий 

валик 

0 +38 -9 -14,7 +3,5 

1 +20 +136 -7,7 -52,6 

2 +34 +348 -13,2 -134,6 

3 +56 -631 -21,7 +244,9 

4 +22 +134 -8,5 -51,8 

5 +19 +78 -7,3 -30,2 

6 +12 +28 -4,6 -10,8 

7 +12 +3 -4,6 -1,2 

8 0 +8 0 -3,1 

10 +35 +13 -13,5 -5,0 

11 +93 +120 -36,0 -46,4 

12 +89 +123 -34,4 -47,6 

13 +48 +368 -18,6 -142,3 

14 +26 +146 -10,1 -56,5 

15 +19 +76 -7,3 -29,4 

16 +13 +31 -5,0 -12,0 

17 +10 -4 -4,0 +1,6 

18 +9 0 -3,5 0 

 

Примітка. Величини напружень отримано шляхом множення різниці 

величин показань приладу на коефіцієнт тензочутливості, який визначався 

експериментально шляхом тарування тензодатчиків на консольній тарувальній 

балці зі змінним перерізом, із завантаженою силою на кінці. 
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Таблиця 3.6  

Параметри ЗД і ЗН в перерізах труби Ø89(3,0) – електрозварна 
Н

о
м

ер
а 

те
н

зо
р

ез
и

ст
о

р
ів

 

Труба Ø89 (3,0) – електрозварна 

в одиницях показань 

приладу 

в напруженнях , 

МПа 

в стані 

поставки 

1 

холостий 

валик 

2 холостих 

валика 

в стані 

поставки 

1 холостий 

валик 

2 холостих 

валика 

0 0 -524 -599 0 +204,0 +232,7 

1 -1 +341 +216 +0,4 -131,9 -83,5 

2 +1 +71 -28 -0,4 -27,5 +10,9 

3 +3 +7 +207 -1,2 -2,7 -80,1 

4 +5 +84 +129 -1,9 -32,5 -49,9 

5 +6 +50 +107 -2,3 -19,3 -41,4 

6 -47 +32 +65 +18,2 -12,4 -25,1 

7 -23 +15 +31 +8,9 -5,8 -12,0 

8 -14 +6 +10 +5,4 -2,3 -3,9 

9 -122 +2 +2 +47,3 -0,8 -0,8 

10 +5 +213 +130 -1,9 -82,4 -50,3 

11 +7 -66 +123 -2,7 +25,6 -47,6 

12 +9 +151 +317 -3,5 -58,4 -122,6 

13 +9 +71 -592 -3,5 -27,5 +229,9 

14 +7 +69 +154 -2,7 -26,7 -59,6 

15 +11 +90 +115 -4,3 -34,8 -44,5 

16 -136 +34 +69 +52,8 -13,2 -26,7 

17 -80 +18 +33 +31,0 -7,0 -12,8 

18 -24 +9 +10 +9,3 -35,0 -3,9 

19 -41 +4 -1 +15,9 -1,5 +0,4 
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Таблиця 3.7  

Параметри ЗН и ЗД в перерізах труби Ø48(4,0) – електрозварна 

Н
о
м

ер
а 

те
н

зо
р

ез
и

ст
о

р
ів

 

Труба Ø48 (4,0) – електрозварна 

в одиницях показань 

приладу 

в напруженнях , 

МПа 

в стані 

поставки 

2 холостих 

валика 

в стані 

поставки 

2 холостих 

валика 

0 -39 +380 +15,1 -147,0 

1 +60 +304 -23,2 -117,6 

2 -45 +216 +17,5 -83,5 

3 -4 -568,8 +1,6 +220,5 

4 +23 +38 -8,9 -14,7 

5 +10 +3 -3,9 -1,2 

6 +9 +2 -3,5 -0,8 

7 +3 +6 -1,2 -2,3 

8 +4 +5 -1,5 -1,9 

9 +4 +3 -1,5 -1,2 

10 -138 -548 +53,6 +212,8 

11 -4 +171 +1,6 -66,1 

12 +92 +391 -35,6 -151,2 

13 -50 +277 +19,4 -107,1 

14 +10 +102 -3,9 -39,5 

15 +11 +10 -4,3 -3,9 

16 +6 -4 -2,3 +1,6 

17 +3 +5 -1,2 -1,9 

18 +2 +5 -0,8 -1,9 

19 +4 +5 -1,5 -1,9 



3.5 Висновки за розділом 3 

Отримані в даному розділі наукові результати можна сформулювати 

таким чином. 

1. Розроблена методика визначення ЗНС, що виникають в елементах 

трубчастих профілів після його регулювання шляхом наплавлення холостих 

валиків по твірним. Вивчені та проаналізовані закономірності виникнення ЗН. 

Визначення залишкового напруженого стану проводилось руйнівним способом. 

2. Проведені експериментальні дослідження ЗНС в елементах трубчастого 

перерізу. Отримані данні щодо розподілення ЗД та ЗН. Величини ЗН 

визначались шляхом помноження показань приладів на коефіцієнт 

тензочутливості. 

3. Наплавлення холостих валиків виконувалось згідно з розрахунком 

необхідних параметрів зварювання та достатніх тепловкладень, що розраховані 

у відповідності до підрозд. 2.2. Після наплавлення холостих валиків в перерізі 

трубчастого елемента утворюються зони залишкових напружень, причому, в 

районі валика виникають залишкові напруження розтягування, а на решті 

частини перерізу, врівноважуючи їх стискаючи, тобто стрижень практично не 

отримує залишкових прогинів. 
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Р О З Д І Л    4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАЛИШКОВОГО 

НАПРУЖЕНОГО СТАНУ НА СТІЙКІСТЬ СТИСНЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ 

СТАЛЕВИХ ТРУБ 

4.1. Загальні положення 

Для реалізації поставлених задач в цій частині роботи передбачалося: 

 виготовлення експериментальних зразків (далі зразків) – елементів 

трубчастого перерізу із ЗНС, який 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 ексцентриситета прикладання вертикального навантажен-

ня в межах серії зразків; 

 співставлення результатів випробувань зразків з регулюванням ЗНС і 

контрольних зразків (в стані постачання); 

 дослідження можливості підвищення стійкості стиснених елементів за 

рахунок наплавлення холостих валиків, в тому числі и на частині довжини; 

 використання отриманого експериментального матеріалу для 

підготовки рекомендацій щодо розрахунку стиснених елементів із труб з 

регульованим ЗНС.  

Для вирішення поставлених задач було виготовлено декілька серій зразків 

(табл. 4.1). В ході проведення експериментальних досліджень в першу чергу 

оцінювався вплив залишкових напружень розтягу, що виникають після 

наплавлення холостих валиків, в порівнянні з результатами випробувань 

елементів в стані постачання.  
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Таблиця  4.1  

Обсяг основного експеримента 

Серія 

зразків 
Переріз 

Кіль-

кість 

Площа, 

см2 

Довжина, 

мм 

Гнучкість, 

 

ТК-1 

Стержні із трубчастих 

елементів в стані постачання 

76×4,5 (випробування з 

ексцентриситетом 1 см) 

2 10,11 
2600 

(2700*) 
106 

ТК-2 

Стержні із трубчастих 

елементів з наплавленням 1 

холостого валика по твірним 

76×4,5 (випробування з 

ексцентриситетом 1 см) 

2 10,11 
2600 

(2700*) 
106 

ТК-3 

Стержні із трубчастих 

елементів з наплавленням 2 

холостих валиків по твірним 

76×4,5 (випробування з 

ексцентриситетом 1 см) 

2 10,11 
2600 

(2700*) 
106 

ТК-4 

Стержні із трубчастих 

елементів в стані поставки 

76×4,5 (випробування на 

центральне стиснення) 

2 10,11 
2600 

(2700*) 
106 

ТК-5 

Стержні із трубчастих 

елементів з наплавленими 3-мя 

холостими валиками по 

твірним під кутом 120о 

76×4,5 (випробування на 

центральне стиснення) 

2 10,11 
2600 

(2700*) 
106 

Примітка. Помічені * – відстань між осями катка і кулі. Гнучкість 

зразків визначалася з урахуванням наявності опорних пристосувань. 



 

 

89 

Всі зразки в межах серії випробовувалися із застосуванням однакових 

опорних пристосувань, що складаються з верхньої і нижньої опор. Верхня і 

нижня опори складаються з двох частин: знімної, що встановлювалась на 

торцях зразків, і незнімної, що встановлювалась на опорні частини візка і 

рухомої траверси преса. Між знімною і незнімною частинами в спеціально 

виконаному пазу встановлювався циліндр для забезпечення очікуваного 

напрямку основних деформацій (рис. 4.1, 4.2). 

 

Рис. 4.1. Загальний вигляд опорного пристосування (верхня опора) 

 

Рис. 4.2. Загальний вигляд опорного пристосування (нижня опора) 



 

 

90 

Підготовка і проведення експериментальних досліджень на стійкість 

стиснених елементів зі сталевих труб виконувалася на базі лабораторії кафедри 

будівельних конструкцій Донбаського державного технічного університету, 

м. Алчевськ. 

4.2. Виготовлення зразків 

Всі серії експериментальних зразків були підготовлені на кафедрі 

будівельних конструкцій Донбаського державного технічного університету, 

м. Алчевськ (рис. 4.3, 4.4). Зразки представляли собою елементи з розмірами 

поперечного перерізу Ø76 × 4,5 мм однаковою гнучкості. Стержні 

випробовувалися як в стані постачання, так і з регулюванням ЗНС шляхом 

наплавлення холостих валиків по твірним. Для визначення ЗНС на зразки 

наклеювались тензодатчики.  

 

 

 

Рис. 4.3. Підготовка експериментальних зразків 
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Рис. 4.4. Експериментальні зразки серій ТК-1 – ТК-5 

Зразки було виготовлено з урахуванням можливостей випробувального 

обладнання ДонДТУ і можливості випробувань стержнів великої гнучкості 

(приблизно 106), в зв'язку з чим і підбиралися поперечні перерізи елементів. 

Опорні пристосування експериментальних зразків трубчастого перерізу 

дозволяли проводити випробування як на центральний стиск, так і з можливим 

випадковим ексцентриситетом (ексцентриситет прикладання навантаження 

дорівнює 10 мм). Випробування проводилися на гідравлічному пресі марки 

ГРМ-100. Відлік брався за шкалою В з межею вимірювання від 0 до 50 т з 

ціною поділки 0,1 т. Похибка вимірювання не перевищувала 1% від величини 

навантаження (за даними тарування преса). Прес перед випробуваннями 

проходив тарування. 

Зразки серії ТК-1 (рис. 4.5) випробовувалися на позацентровий стиск з 

ексцентриситетом 10 мм в якості контрольних стержнів, без регулювання ЗНС 

(в стані постачання). 

Зразки серії ТК-2 випробовувалися на позацентровий стиск з 

ексцентриситетом 10 мм. У цих зразках було виконано регулювання шляхом 

наплавлення одного холостого валика на частині довжини для створення зони 
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залишкових напружень розтягу. 

Наплавлення холостих валиків виконувалося тільки на окремих ділянках 

в середній частині труби з попереднім розрахунком необхідної кількості 

тепловкладень, щоб зварювальні деформації були відсутні або були 

незначними. Але при цьому на цих ділянках труб здійснювався перерозподіл 

залишкових напружень, який позитивно впливало на стійкість. 

Зразки серії ТК-3 представляли собою стержні трубчастого перерізу, в 

яких створювалися зони залишкових напружень розтягу шляхом наплавлення 

двох холостих валиків на частині довжини. 

Шви наплавлялись в центральній частині стержнів довжиною, що 

дорівнювала 0,1L по твірним під кутом 90о. Зразки даної серії випробовувалися 

на позацентрове стиснення з випадковим ексцентриситетом 10 мм. 

Як видно з рис. 4.7 і 4.8 втрата стійкості відбувається в середній частині 

довжини елемента. 

У зразках серії ТК-4 (рис. 4.9) було відсутнє регулювання ЗНС. Вони 

випробовувалися на центральне стиснення в якості контрольних елементів (в 

стані постачання). 

Зразки серії ТК-5 представляли собою стержні трубчастого перерізу, у 

яких були створені зони залишкових напружень розтягу по твірним шляхом 

наплавлення трьох холостих валиків на частині довжини під кутом 120о. 

4.3. Методика проведення досліджень стиснених елементів  

Випробування зразків проводились в наступній послідовності. 

1. На зразки установлювались і закріплювались опорні пристосування, що 

були розроблені виходячи з розрахунку можливості позацентрового 

прикладання навантаження. 

2. Зразок з опорними пристосуваннями встановлювався під прес. Завдяки 

спеціальній конструкції опорних частин випробування кожного зразка 

виконувалось при однакових ексцентриситетах прикладання навантаження. 
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3. На зразок, що був розташований під пресом, встановлювались 

прогиноміри ПАО - 6 і виконувалось навантаження пробним навантаженням 

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

перевірки працездатності прогиноміра і зразка. Центрування проводилось з 

метою встановлення по фізичній осі для забезпечення деформування з 

врахуванням заданого значення ексцентриситету. При навантаженні знімались 

показання прогиноміра і робився висновок щодо достатності центрування 

зразків. Якщо показання прогиноміра були нестабільними, навантаження 

знімилось та зразок піддавався додатковому центруванню. При стабільних 

показниках подавалось навантаження етапним навантаженням до втрати 

стійкості. 

4. Після центрування проводилось навантаження етапним навантаженням 

приблизно по 0,1 Рu. Після досягнення етапного навантаження проводилась 

витримка не менш ніж 3 хвилини. Показання прогиноміра записувались після 

прикладання етапного навантаження та витримки на етапі. 

5. Випробування закінчувались після досягнення максимуму на кривій 

стану (прогини ростуть без збільшення навантаження) або після втрати місцевої 

стійкості стінки. 

6. При досягненні критичного навантаження, навантаження знімалось і 

вимірювався остаточний прогин. 

7. Після завершення випробувань прилади знімались, зразок видалявся    

з-під преса. Знімались знімні опорні пристосування і новий зразок готувався до 

випробувань в послідовності, що була описана вище. 

Схема прикладання навантаження і наплавлення холостих валиків на 

експериментальні зразки представлена на рис. 4.5 и 4.6. 

Вигляд експериментальних зразків різних серій до та після випробувань 

наведено на рис. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12. 

Як видно з рис. 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, втрата стійкості зразків різних 

серій сталася в середній частині трубчастого елемента. 
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Рис. 4.5.  Конструкції зразків серій ТК-1 – ТК-3 с вказівкою місць 

прикладання навантаження та наплавлення холостих валиків: 

ТК-1, ТК-2, ТК-3 – позначення експериментальних зразків; е –

 ексцентриситет прикладання навантаження; l – направлення 

наплавлення холостого валика 
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Рис. 4.6.  Конструкції зразків серій ТК-4 – ТК-5 з вказівкою місць 

прикладання навантаження та наплавлення холостих валиків: 

ТК-4, ТК-5 – позначення експериментальних зразків; l – направлення 

наплавлення холостого валика 
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Рис. 4.7. Зразок серії ТК-1 в пресовому обладнанні перед випробуванням 
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Рис. 4.8. Зразок серії ТК-1 після випробування 
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Рис. 4.9. Зразок ТК-2.1 в процесі випробування 
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Рис. 4.10. Зразок серії ТК-3 в процесі випробування 
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Рис. 4.11. Зразок серії ТК-4 після випробування 
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Рис. 4.12. Зразок серії ТК-5 після випробування 

 

Результати визначення фізико-механічних характеристик металу зразків 

труб наведені в таблицях 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Результати досліджень хімічного 

складу сталі в пробах наведено в таблиці 4.2. 
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Таблиця 4.2  

Результати визначення хімічного складу сталі 

№ профіля 

Хімічні складові елементів, % Марка 

сталі С100 Mn100 Si100 S1000 P1000 

76×4,5 17,0 49,0 11,0 0,39 0,12 ВСт3 пс 

4.4. Результати випробувань стиснених елементів зі сталевих труб 

Результати визначення несучої здатності та прогинів стиснених стержнів 

з труб наведено в табл. 4.3. Як видно з цих матеріалів, залишковий стан, що 

виникає в трубах після наплавлення холостих валиків, завжди сприяє 

підвищенню несучої здатності. 

Таблиця 4.3  

Результати випробувань зразків серій 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 рис. 4.5 – 154 

ТК-2.2 рис. 4.5 – 159 

ТК-3.1 рис. 4.5 – 161 

ТК-3.2 рис. 4.5 – 167 

ТК-4.1 ПОСТАВКА – 205 

ТК-4.2 ПОСТАВКА – 190 

ТК-5.1 рис. 4.6 – 233 

ТК-5.2 рис. 4.6 – 236 

 

Для вимірювання прогинів експериментальних зразків встановлювалися 

три прогиноміра ПАО-6, що були розташовані за схемою, яку наведено на 

рис. 4.13. 
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П2

П3П1

684 4

76

Місце прикладання

навантаження (ТК-4,ТК-5)

Місце прикладання

навантаження

(ТК-1,ТК-2, ТК-3)

10

 

Рис. 4.13.   Схема розташування прогиномірів П1, П2, П3 

 

За даними виконаних досліджень були побудовані графіки залежності 

«навантаження–прогин» («P-f»), які показані на рис. 4.14-4.34, а також 

залежності напружень від навантаження, які побудовано за даними показань 

тензодатчиків (рис. 4.35 – 4.44). 
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Рис. 4.14.  Результати випробувань зразків серії ТК-1, прогиномір П1 

 
Рис. 4.15.  Результати випробувань зразків серії ТК-2, прогиномір П1 



 

 

105 

 
Рис. 4.16.   Результати випробувань зразків серії ТК-3, прогиномір П1 

 
Рис. 4.17.   Результати випробувань зразків серії ТК-4, прогиномір П1 
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Рис. 4.18.   Результати випробувань зразків серії ТК-5, прогиномір П1 

 
Рис. 4.19.   Результати випробувань зразків серії ТК-1, прогиномір П2 
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Рис. 4.20. Результати випробувань зразків серії ТК-2, прогиномір П2 

 
Рис. 4.21. Результати випробувань зразків серії ТК-3, прогиномір П2 
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Рис. 4.22. Результати випробувань зразків серії ТК-4, прогиномір П2 

 
Рис. 4.23. Результати випробувань зразків серії ТК-5, прогиномір П2 
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Рис. 4.24. Результати випробувань зразків серії ТК-1, прогиномір П3 

 
Рис. 4.25. Результати випробувань зразків серії ТК-2, прогиномір П3 
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Рис. 4.26. Результати випробувань зразків серії ТК-3, прогиномір П3 

 
Рис. 4.27. Результати випробувань зразків серії ТК-4, прогиномір П3 
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Рис. 4.28. Результати випробувань зразків серії ТК-5, прогиномір П3 

 
Рис. 4.29. Співставлення результатів прогиномірів П1 по серіях ТК-1–ТК-3 
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Рис. 4.30. Співставлення результатів прогиномірів П1 по серіям ТК-4, ТК-5 

 

Рис. 4.31. Співставлення результатів прогиномірів П2 по серіях ТК-1 – ТК-3 
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Рис. 4.32. Співставлення результатів прогиномірів П2 по серіях ТК-4, ТК-5 

 
Рис. 4.33. Співставлення результатів прогиномірів П3 по серіях ТК-1–ТК-3 
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Рис. 4.34.  Співставлення результатів прогиномірів П3 по серіях ТК-4, ТК-5 

 

Рис. 4.35. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-1.1 
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Рис. 4.36. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-1.2 

 

Рис. 4.37. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-2.1 
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Рис. 4.38. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-2.2 

 

Рис. 4.39. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-3.1 
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Рис. 4.40. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-3.2 

 

Рис. 4.41. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-4.1 
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Рис. 4.42. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-4.2 

 

Рис. 4.43. Результати показань тензодатчиків зразка ТК-5.1 
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Рис. 4.44.  Результати показань тензодатчиків зразка ТК-5.2 

4.5. Висновки за розділом 4 

На підставі проведених експериментальних досліджень стиснених 

елементів зі сталевих труб з регулюванням ЗНС шляхом наплавлення холостих 

валиків по твірним, а також в стані поставки, було встановлено наступне. 

1. Зразки серії ТК-1, які були випробувані в стані постачання с 

ексцентриситетом 10 мм, вичерпали несучу здатність в середньому при 

навантаженні 131 кН. 

2. Експериментальні зразки з регулюванням ЗНС шляхом наплавлення 

одного (зразки серії ТК-2) та двох (зразки серії ТК-3) холостих валиків, які було 

випробувано з ексцентриситетом 10 мм, вичерпали несучу здатність в 

середньому при навантаженнях 156,5 кН и 164,0 кН відповідно. 

3. При центральному стиску експериментальні зразки серії ТК-4, які було 

випробувано в стані постачання, втратили несучу здатність в середньому при 
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навантаженні 197,5 кН, а зразки серії ТК-5 з регулюванням ЗНС шляхом 

наплавлення трьох холостих валиків в середній частині довжини елемента під 

кутом 1200, втратили несучу здатність при навантаженні в середньому 234,5 кН. 

4. Наплавлення холостого валика на елементи трубчастого перерізу дає 

можливість створити в перерізі оптимальне з позиції підвищення несучої 

здатності ЗНС. За рахунок регулювання ЗНС в зразках з позацентровим 

стисненням несуча здатність підвищилась на 22%, а при центральному стиску – 

на 18%. 
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Р О З Д І Л  5 

ПРАКТИЧНА  РЕАЛІЗАЦІЯ  ОТРИМАНИХ  РЕЗУЛЬТАТІВ   

ВИПРОБУВАНЬ 

5.1. Загальні положення 

З огляду на вищевикладене необхідно відзначити, що при проектуванні та 

виготовленні зварних сталевих конструкцій значну увагу приділяють вивченню 

питання впливу напружень і деформацій, які виникають в процесі зварювання. 

Це обумовлено тим, що в поєднанні з іншими факторами ЗН і ЗД можуть 

неоднозначно впливати на працездатність і надійність конструкцій. Як було 

підтверджено результатами експериментів, виконаних в даній роботі (розд. 4), 

ступінь цього впливу буде визначатися характером розподілу залишкових 

напружень розтягу і стиску в перерізі трубчастого елемента. 

Необхідно відзначити, 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, який 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 

тепловкладення і параметрів зварювання (див. підрозд. 2.2), що дозволяє 

отримати елемент без початкових прогинів. З урахуванням вищесказаного в 

даному розділі наводяться практичні рекомендації виконання наплавлення 

холостих валиків зварних швів по твірним для регулювання ЗНС труби. 

В даному розділі наводяться дані практичного застосування та 

ефективності використання результатів роботи. Оцінка ефективності 

пропонованих рішень визначалася з урахуванням зниження трудомісткості 

виготовлення, а також наведених витрат на виготовлення конструкцій. 
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5.2 Практичне застосування розроблених методик розрахунку 

Розрахунки ширини зони залишкових напружень розтягу, що 

утворюються після регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по 

твірним, а також величин залишкових напружень розтягу і стиску, 

виконувалися для експериментальних зразків труб 764,5 мм, 484,0 мм та 

893,0 мм довжиною L= 3550, L=4550 та L=4850 відповідно. Методика 

визначення ЗН після регулювання викладена в розд. 2. Методика та результати 

експериментальних даних ЗНС наведено в розд. 3. 

Методика розрахунку необхідної кількості тепловкладень дозволяє 

виконувати регулювання шляхом наплавленням холостих валиків з 

перерозподілом залишкових напружень після наплавлення без початкових 

вигинів (прогинів) труби по довжині. 

Результати порівняльного аналізу експериментальних і теоретичних 

даних щодо визначення залишкового напруженого стану в елементах труб після 

регулювання шляхом наплавлення холостих валиків по твірним представлені на 

рис. 5.1 (для труб 764,5 мм довжиною L= 3550), на рис. 5.2 (484,0 мм 

L=4550) и на рис. 5.3 (893,0 мм L=4850). На цих рисунках суцільною лінією 

показано експериментально отримані дані (див. підрозд. 3.4), а пунктирною 

лінією – результати розрахунку за методикою, викладеною в підрозділ. 2.3. 

Як видно з наведених на цих рис. даних, експериментально отримані та 

розраховані за розробленими методиками величини напружень задовільно 

відповідають одне одному, що свідчить про можливість застосування методик 

розрахунку в практичних цілях. 

По методиці розрахунку, яка приведена в підрозд. 2.3, були розраховані 

величини залишкових напружень та деформацій елементів із труб перерізом 

764,5 мм, 484,0 мм. отримані результати наведені в таблиці 5.1. 
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Рис. 5.1.  Схема розподілу ЗН в перерізі труби 764,5 після регулювання ЗНС 

шляхом наплавлення одного холостого валика 

шов, що

наплавлюється
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Рис. 5.2.  Схема розподілу ЗН в перерізі труби 484,0 після регулювання ЗНС 

шляхом наплавлення двох холостих валиків 
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Рис. 5.3.  Схема розподілення ЗН в перерізі труби 893,0 після регулювання 

ЗНС шляхом наплавлення двох холостих валиків 

 

Таблиця 5.1  

Залишковий напружено-деформований стан труб після ЛТВ 

Елементи 

із труб 

Розрахун-

ковий опір, 

Rу, МПа 

Напруження 

розтягу, σres, 

МПа 

Напруження 

стиску, σcom, 

МПа 

Зона 

напружень 

розтягу, df, 

см 

Довжи-

на тру-

би L, 

мм 

764,5 

мм 

239,0 263 -40,53 3,0 3550 

893,0 

мм 

215,0 237 -68,2 3,0 4850 

484,0 

мм 

225,5 248 -95,1 3,0 4550 

 

Користуючись методикою розрахунку, яку наведено в підрозділі 2.4, було 

обчислено величини граничних навантажень, при досягненні яких 
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експериментальний зразок втрачав несучу здатність після регулювання ЗНС 

шляхом наплавлення холостих валиків по твірним. Отримані результати 

розрахунків наведено в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Результати порівняння дослідних і розрахованих величин граничних 

навантажень  

№ 

п/п 

Марка 

зразка 

Довжи-

на, 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 

поста-

чання 

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 

поста-

чання 

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 

 

Із табл. 5.2 видно, що середня величина співвідношення і 

середньоквадратичне відхилення склали 0,962
P

P
k

m

t 


 (де mt P,P  відповідно 

теоретичні та експериментально отримані величини несучої здатності зразків), 

що свідчить про доволі високу точність розробленої розрахункової методики.  

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 
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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 rsf,β , величину якого можна визначити за формулою: 

,
R

σ
1β

f

y

(f)'

str(com)

rsf,        (5.1) 

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 Hβ , величину якого 

можна з достатньою для практичних цілей точністю і з урахуванням результатів 

раніше виконаних досліджень О.І. Голоднова, С.М. Полішка, О.С. Балашової, 

С.І. Скребцова [8, 21, 24, 108 та ін.] визначити (для інтервалу гнучкості 

12060    і зони наплавлення RH ) за формулою: 

.H
H

1β
1β R

rsf,

H 


      (5.2) 

Тоді несучу здатність стиснених елементів з наплавленням на частині 

довжини можна визначити за формулою: 

.Rβγ
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N
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yHc

pl
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     (5.3) 

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  
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«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. 

Проект металевих конструкцій і фундаментів естакади було розроблено у 

зв'язку з необхідністю виконання навантажувально-розвантажувальних робіт 

механізованим способом. 

Складність проектування полягала в тому, що майданчик мав значний 

ухил в поздовжньому напрямку, що викликало необхідність проектування 

колон різної висоти.  

Колони будівлі запроектовано зі сталевих електрозварних труб. З 

урахуванням розроблених в ході виконання дисертації методик розрахунку 

було обґрунтовано прийняті в проекті перерізи колон меншого профілю у 

порівнянні з попередньо запроектованими.  

Несучі елементи покриття, прогони, в'язі, розпірки естакади 

запроектовано з прокатних профілів (кутиків, двотаврів, швелерів). Монтаж 

елементів покриття виконано після монтажу колон, в'язів і розпірок по колонам. 

З’єднання елементів між собою виконано на болтах і за допомогою зварювання. 

Просторова жорсткість конструкцій каркаса в поздовжньому та 

поперечному напрямках забезпечується шляхом облаштування жорстких 

з'єднань колон з фундаментами і фермами покриття, а також вертикальними 

зв'язками зв'язками і розпірками (рис. 5.4, 5.5, 5.6).  
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Рис. 5.4. Загальний вигляд конструкцій кранової естакади (вигляд у 

поздовжньому напрямку) 

 

 

 

Рис. 5.5. Розташування колон, ригелів покриття, в'язів і розпірок (вигляду 

поперечному напрямку) 
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Рис. 5.6. Обпирання колони на фундаменти 

 

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. 

5.3 Технологія регулювання залишкового напруженого стану в 

елементах із труб 

Розроблена методика може отримати практичне застосування при 

виготовленні елементів ферм з трубчастих профілів, які працюють на 

стиснення. Область застосування методики поширюється для труб, гнучкість 

яких становить 100 <λ <110, так як тільки для цього діапазону гнучкості 

спостерігається необхідний ефект підвищення стійкості елементів труб, які 

працюють на поздовжнє стиснення. Методика виконується в наступній 



 

 

130 

послідовності. 

1. Розраховується гнучкість елемента та співставляється отримане 

значення з діапазоном гнучкостей, для яких спостерігається ефект підвищення 

стійкості шляхом регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків. 

2. Якщо умова виконується, проводять розрахунок необхідної кількості 

тепловкладень, основних параметрів режима зварювання, довжини зварного 

шва, за формулами, які наведено в підрозд. 2.2. 

3. Після цього визначають розташування ділянки твірної, по якій буде 

виконуватись регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостого валика. Як 

показали експериментальні дані (розд. 4), ця ділянка розташовується в середній 

частині стисненого, шарнірно обпертого елемента, оскільки в цьому випадку 

елемент найбільш схильний до деформування. Виходячи з того, що раціонально 

виконувати наплавлення холостого валика по твірним, що намічені в середній 

частині елемента, щоб на необхідній для регулювання ділянці змінити 

внутрішній напружено-деформований стан, утворивши тим самим, залишкові  

напруження розтягу. З цією метою визначається центр елемента на стінці труби 

и виконується розмітка. 

4. Половину довжини відрізка твірної холостого валика, який визначено 

за результатами розрахунків (підрозд. 2.2), відкладають на стінці труби по різні 

сторони від центра, як це показано на рис. 5.7. 

5. Якщо елемент, для якого виконується регулювання ЗНС, є невід’ємної 

частиною ферми, що експлуатується, та знаходиться під навантаженням, то 

наплавлення холостих валиків необхідно виконувати у відповідності до вимог 

чинних нормативних документів і рекомендацій [110, 111, 112 та ін.], згідно з 

якими навантаження в момент підсилення не повинно перевищувати 20–80% 

від розрахункового в залежності від класу конструкції за умовами роботи. Якщо 

зазначені умови не виконуються, то необхідно попередньо провести його 

розвантаження з використанням відомих на практиці методів і тільки після 

цього необхідно виконати роботи з регулювання ЗНС. 
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Рис. 5.7.  Схема розташування та напрямки наплавлення холостих валиків 

6. Після того, як конструкція ферми буде розвантажена, виконується 

наплавлення холостих валиків по твірним згідно з розробленою технологічною 

послідовністю (рис. 5.7). Наплавлення холостих валиків по твірним виконується 

з врахуванням параметрів режиму зварювання, які розраховані по методиці 

підрозд. 2.2. Наплавлення холостих валиків виконується по розміченій 

заздалегідь твірній в напрямку від центра труби до країв. Здійснення 

регулювання ЗНС труб по розробленій схемі наплавлення холостих валиків дає 

можливість звести до мінімуму початкові деформації елемента. 

5.4 Висновки за розділом 5 

1. Підвищення стійкості стиснених елементів ферм із труб регулюванням 

ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по твірним з використанням 

розробленої методики, можна здійснювати безпосередньо в умовах заводу-

виробника для виконання робіт щодо збільшеної зборки вузлів ферми або 

підсилення елементів ферм, що експлуатуються. 

Експериментально підтверджено можливість підвищення несучої 

здатності стиснених елементів зі сталевих труб шляхом регулювання ЗНС. 

Середня величина співвідношення і середньоквадратичне відхилення склали 

0,962
P

P
k

m

t 


 (де mt P,P  відповідно теоретичні та експериментально 
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отримані величини несучої здатності зразків), що свідчить про доволі високу 

точність розробленої розрахункової методики.  

2. Регулювання ЗНС шляхом наплавлення холостих валиків по твірним 

дає можливість підвищити стійкість стиснених елементів ферм із труб до 18–22 

%. Отримані результати можуть бути впроваджені як для підвищення стійкості 

окремих елементів існуючих об’єктів, так і при будівництві нових будівель і 

споруд. 

3. Результати, які отримано при виконанні дисертаційної роботи, знайшли 

своє практичне застосування. 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. 
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ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

1. Проаналізовано та узагальнено результати теоретичних і 

експериментальних досліджень в галузі визначення залишкового напруженого 

стану та його впливу на несучу здатність та деформативність стиснених 

елементів зі сталевих труб. В результаті проведеної роботи встановлено, що 

шляхом регулювання ЗНС можна підвищити несучу здатність і стійкість 

конструкцій. 

2. Розроблено методику та проведено експериментальні дослідження 

ЗНС, які виникають 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 профілів негативний вплив залишкових напружень 

стиску, є справедливим и для елементів 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 
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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 конструкцій башт і 

щогл для базових станцій мобільного зв’язку, елементів зовнішньої реклами, 

сталевих димових труб тощо. 
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