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NUMERIČNA SIMULACIJA VARJENJA
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POVZETEK
Magistrsko delo predstavlja numerično simulacijo varjenja. Varjenje je spajanje kovinskih ali
nekovinskih delov s postopki dodajanja materiala. Proces varjenja je v programskem paketu
Abaqus/CAE obravnavan kot nevezana toplotno – mehanska analiza z ločenim izračunom
temperaturnega in napetostnega polja. Gibajoči toplotni varilni vir je modeliran na način
definiranja začetne temperaturne porazdelitve v zvarni kopeli. Zaradi kompleksnosti
fizikalnega dogajanja v zvarni kopeli je potrebno določene fizikalne procese zanemariti.
Temeljno oviro pri numeričnem modeliranju varjenja predstavlja pridobitev ustreznih toplotnih
in mehanskih lastnosti materiala v odvisnosti od temperature. Iz tega razloga so enaki podatki
uporabljeni za osnovni in dodajni material. Analiza prenosa toplote je obravnava kot časovno
odvisen problem in je uporabljena za izračun zaostalih varilnih napetosti pri napetostno –
deformacijski analizi.
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NUMERICAL WELDING SIMULATION
Key words: welding, thermal load, residual stresses, numerical simulations, uncoupled thermal
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ABSTRACT
The master’s thesis presents numerical welding simulation. Welding is a fabrication process
that joins metal or non-metal materials, by adding molten filler material to base material.
Welding process is modelled in Abaqus/CAE software as uncoupled thermo – mechanical
analysis with separated calculation of thermal and stress field. The approach of defining the
initial temperature distribution in weld pool is used to model moving heat source. It is necessary
to simplify and neglect some physical processes in welding pool in order to decrease the level
of complexity. The main problem by welding simulations is to obtain a temperature dependent
characteristic material data. For that reason the same data were used for filler and base
material. Transient heat transfer analysis was imported in structural analysis to calculate
residual stresses.
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Magistrsko delo

UVOD

1.1 Opis področja dela in opredelitev problema
Magistrsko delo obravnava računalniško simulacijo procesa varjenja. Varjenje je spajanje
kovinskih ali nekovinskih delov s termičnimi postopki taljenja ali mehčanja na mestu spoja z
ali brez dodajnega gradiva. Spojitev nastane z zlitjem osnovnih in dodajnih gradiv ali s
stiskanjem zmehčanih osnovnih gradiv varjencev. Mesto spoja imenujemo zvar [1].
Sproščanje toplote pri varjenju predstavlja lokalni poseg v material oziroma konstrukcijo.
Posledice tega posega so mikrostrukturne spremembe v ozkem pasu osnovnega materiala ob
mestu spoja. To območje imenujemo tudi toplotno vplivano področje zvarjenega materiala, ki
ima posledično povsem drugačne mehanske lastnosti kot ostali deli konstrukcije. Zraven
heterogenosti med osnovnim materialom in toplotno vplivanim področjem, se na začetku
procesa varjenja pojavlja posamezen varek v obliki taline, ki se kasneje strdi v zvar s popolnoma
različnimi lastnostmi od osnovnega materiala [2].
Vzporedno z volumenskimi mikrostrukturnimi spremembami in z njimi povezanimi
napetostmi, se pojavijo pri ohlajanju zvarnega spoja zaradi krčenja materiala, ki je vpet v
hladnejšo okolico še dodatne termične napetosti.
Napetosti v zvarjencu, ki ni obremenjen z zunanjo obremenitvijo imenujemo notranje
preostale varilne napetosti. Notranje preostale varilne napetosti zahtevajo posebno pozornost,
zlasti če se pojavijo v vseh treh smereh in delujejo natezno. Poznavanje celotnega napetostnega
stanja v zvarih je zato izrednega pomena, še posebej to velja za zvarne spoje, ki se uporabljajo
v petrokemični ali nuklearni industriji in morajo zraven izpolnjevanja trdnostnih zahtev
zagotavljati tudi primerno tesnjenje.
Problematika varjenja zahteva zaradi svoje interdisciplinarnosti in kompleksnosti
združevanje različnih vej znanosti. V preteklih letih so postale računalniške simulacije, ki
temeljijo na reševanju matematičnih modelov realnih fizikalnih pojavov zelo obetajoče in v
vsakdanji tehnični praksi močno zastopano inženirsko orodje. Na področju zvarnih spojev
mnogokrat ne moremo določiti napetostnega stanja v zvarih s pomočjo meritev, bodisi zaradi
kompleksnosti ali velikosti strukture. Tako nam preostanejo numerične simulacije edino
učinkovito orodje, ki se ga je smiselno posluževati tudi pred samo izvedbo kompleksnih zvarov,
saj dobimo vpogled v temperaturno polje iz česar lahko kasneje sklepamo na razširjenost
toplotno vplivanega področja in notranje preostale varilne napetosti.
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V tem magistrskem delu smo v programskem paketu Abaqus/CAE s pomočjo dodatka
oziroma grafičnega vmesnika (GUI) Abaqus Welding Interface (AWI) modelirali proces
varjenja in izvedli numerične simulacije. Najprej smo izdelali ravninski (2D) in kasneje
prostorski (3D) numerični model. Rezultate obeh modelov smo tudi med seboj primerjali.

1.2 Cilji magistrskega dela
Namen magistrskega dela je spoznati fizikalno dogajanje pri procesu varjenja in ga ustrezno
računalniško modelirati s pomočjo programskega paketa Abaqus/CAE.

1.3 Predpostavke in omejitve magistrskega dela
Računalniško modeliranje inženirskih problemov je le približek dejanskega stanja, zato je
dobljene rezultate numeričnih simulacij vedno potrebno kritično ovrednotiti.
Varjenje je z vidika fizikalnega dogajanja v zvarni kopeli zelo kompleksen problem, ki
ga je potrebno poenostaviti na takšno raven, da ga sploh lahko računalniško modeliramo, pri
tem pa morajo biti dobljeni rezultati numerične analize še vedno dovolj natančni.
Poenostavitve, ki smo jih privzeli v pričujočem magistrskem delu so bile predvsem v
smeri poenostavitve geometrije zvarov in neupoštevanja določenih fizikalnih pojavov v zvarni
kopeli (uparjanje materiala, delovanje tlaka električnega obloka elektrode na zvarno talino,
pojav površinske napetosti itd.). Zelo pomembna poenostavitev, predvsem z vidika porabe
računske moči in potrebnega časa za izvedbo simulacije, je obravnava varjenja kot nevezanega
toplotno – mehanskega problema. To pomeni, da najprej na osnovi časovno odvisne simulacije
razširjanja toplote izračunamo temperaturno polje, ki ga v nadaljevanju uporabimo pri izračunu
napetostnega polja.
Rezultati računalniških simulacij so neposredno odvisni od vnesenih materialnih
podatkov in uporabljenega konstitutivnega fizikalnega modela, pri čemer je izbira le – tega
običajno pogojena z razpoložljivostjo materialnih podatkov. Določitev toplotnih in mehanskih
lastnosti osnovnega in dodajnega gradiva pri različnih temperaturah tako predstavlja temeljno
omejitev pri modeliranju procesa varjenja. Le – te lahko pridobimo na osnovi meritev pri
dejanski izvedbi varjenja in nateznega preizkusa, vendar moramo upoštevati zaradi različnih
vplivnih faktorjev določena odstopanja. V tem magistrskem delu smo uporabili materialne
podatke, ki so bili navedeni v do sedaj objavljenih znanstvenih člankih.

-2-

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Pri izračunu napetostnega polja nismo upoštevali napetosti, ki nastanejo zaradi
volumenskih mikrostrukturnih sprememb.

1.4 Struktura magistrskega dela
Vsebina je razdeljena na več poglavij. Začetna poglavja zajemajo teoretični del magistrskega
dela. Po kratkem, splošnem uvodu sledijo teoretične osnove prenosa toplote pri varjenju, delitev
zaostalih napetosti in njihov nastanek ter osnove modeliranja plastifikacije materiala.
V drugi polovici naloge je predstavljen praktični del, ki temelji na računalniških
simulacijah. Praktični del obsega izdelavo CAD modela zvarjenca, numerični model varjenja
in samo izvedbo simulacij.
V končnih poglavjih so predstavljeni rezultati obravnavanega problema in napotki za
nadaljnje delo.

1.5 Metode dela
Uporabljene metode dela v tej magistrski nalogi temeljijo na uporabi računalniškega
programskega paketa Abaqus/CAE oziroma z njim opravljenih numeričnih analiz.
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NASTANEK ZVARA

2.1 Splošen opis področja
Za varjenje potrebujemo energijo, običajno v obliki toplote ali mehanskega dela. Pogosto
koristimo oboje hkrati.
V praksi še je vedno najpogosteje zastopano talilno varjenje, ki nam omogoča gradnjo
konstrukcij z velikimi preseki zvarov. Običajno je pri talilnem varjenju potrebno izdelati zvarni
žleb, ki ga zapolnimo s staljenim dodajnim materialom. V strjenem zvarnem spoju ločimo tako
dve področji, in sicer toplotno vplivano področje ali TVP in var (Slika 2.1). Var nastane s
kristalizacijo predhodno staljenega dodajnega materiala. Med procesom varjenja toplotno
vplivano tudi na ozek pas osnovnega materiala ob mestu spoja in ga s tem mehčamo. Čeprav je
temperatura prenizka, da bi se material stalil, se mu pri ohlajanju spremeni mikrostruktura. To
področje imenujemo TVP.
V tem magistrskem delu varjenja ne bomo podrobneje obravnavali z metalurškega vidika
[4].

Slika 2.1: Shematski prikaz dvovarkovnega soležnega V – zvarnega spoja
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TOPLOTNI POJAVI PRI VARJENJU

3.1 Pregled področja
Varjenje in spremljajoči varilni procesi so pogojeni z dovodom toplote. Toploto lahko
dovajamo od zunaj ali pa se le – ta sprošča zaradi energijske pretvorbe na mestu spajanja, kot
je to v primeru elektro – obločnega varjenja. Posledično zaradi tega prihaja do različnih
fizikalnih pojavov, ki se v materialu odražajo kot prostorninske in strukturne napetosti ter
deformacije [2].
Pri najpogosteje v praksi uporabljenih varilnih postopkih zvarni spoj nastane z zlitjem
osnovnega in dodajnega materiala, kar pomeni da mora toplota varilnega vira preseči
temperaturo tališča materiala. Temperatura v središču obloka znaša tako običajno nad 1500 ℃
in strmo pada z oddaljevanjem od središča vira (Slika 3.1). Vnos toplote in porazdelitev
temperature v materialu je tudi odvisna od varilnega postopka in varilnih parametrov kot so
hitrost varjenja, jakost električnega toka, električne napetosti itd. [5].

Slika 3.1: Potek temperature v varilnem obloku
Prenos toplote temelji na treh fizikalno različnih mehanizmih, ki pri procesu varjenja
običajno nastopajo istočasno:
a) prevod,
b) prestop in
c) sevanje.
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Pri analitičnem izračunu toplotne bilance varilnega procesa običajno zanemarimo prestop
toplote iz zvarjenca v okolico, saj so toplotne izgube zaradi mirujočega okoliškega zraka kot
odličnega izolatorja minimalne. Prav tako lahko zanemarimo sevanje toplote v okolico. Vse te
poenostavitve zajamemo s faktorjem izkoristka 𝜂, katerega vrednosti so znane za različne
varilne procese.

3.2 Prevod toplote
Prevajanje toplote je pogojeno z neenakomerno porazdelitvijo temperature po telesu. Fourierov
empirični zakon prevoda toplote pravi, da je toplotni tok v določeni smeri sorazmeren površini,
ki je pravokotna na smer toplotnega toka, temperaturni razliki v tej smeri in faktorju 𝜆, ki
predstavlja toplotno prevodnost snovi [3]. Toplotni tok v poljubni smeri 𝑛 zapišemo:

𝑄𝑛 = −𝜆𝐴𝑛

𝜕𝑇
.
𝜕𝑛

(3.1)

3.3 Prestop toplote na okolico
Pri prestopu toplote gre za izmenjavo toplote med zvarjencem in okolico. Intenziteta prestopa
je sorazmerna temperaturni razliki med zvarjencem in okoliškim zrakom ter površini zvarjenca.
Toplotni tok izračunamo s pomočjo enačbe:
𝑞𝑘 = 𝛼𝑘 (𝑇𝑧 − 𝑇0 ) .

(3.2)

Koeficient 𝛼𝑘 je toplotna prestopnost. Toplotna prestopnost ni snovna lastnost, saj je
odvisna predvsem od režima toka okoliškega zraka (laminaren ali turbulenten) in temperature.
Vrsta snovi vpliva na toplotno prestopnost le v manjši meri.
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3.4 Sevanje toplote
Ogreta telesa oddajajo toploto v obliki toplotnega sevanja (elektromagnetnega valovanja), ki ga
je smiselno upoštevati le pri višjih temperaturah. Gostoto toplotnega toka pri sevanju
izračunamo s pomočjo enačbe:
𝑇 + 273 4
𝑇0 + 273 4
𝑞𝑠 = 𝜖𝑐0 [(
) −(
) ].
100
100

(3.3)

3.5 Širjenje toplote po zvarjencu
Analiza širjenja toplote po zvarjencu temelji na zakonu o ohranitvi energije, ki mora biti
izpolnjen v vsaki točki telesa in ob vsakem trenutku. Proces širjenja toplote je časovno odvisen
pojav, pri čemer se spreminja temperatura vsakega prostorskega elementa v telesu, in sicer na
podlagi izmenjave toplote z okolico.
Zakon ohranitve energije v poljubnem telesu prostornine V in površine A zapišemo na
naslednji način:

Slika 3.2: Shematični prikaz zakona o ohranitvi energije
Oziroma v matematični obliki:
𝑉

𝑉

𝐴

𝜕𝑇
∫ 𝑐𝜌
𝑑𝑉 = − ∫ 𝑞⃑ ∗ 𝑑𝐴⃑ + ∫ 𝑄𝑒 𝑑𝑉 .
𝜕𝑡
0

0

(3.4)

0

Zakon o ohranitvi energije pravi, da je sprememba notranje energije telesa posledica
časovne spremembe temperature 𝑇, 𝑄𝑒 pa označuje notranje izvore oziroma v primeru varjenja
toploto, ki se sprošča na varilnem mestu.
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Integralsko obliko zakona o ohranitvi energije (Enačba 3.4) lahko s pomočjo Gaussovega
divergenčnega stavka in Fourierovega zakona prevanja toplote preoblikujemo v diferencialno
obliko, ki je primernejša za obravnavo v numeričnih postopkih. Na tem mestu smo namerno
izpustili vmesne korake izpeljave in navajamo le končno diferencialno obliko zakona ohranitve
energije:
𝜕𝑇
𝑄𝑒
= 𝑎∇2 𝑇+ .
𝜕𝑡
𝑐𝜌

(3.5)

Toploto, ki se sprošča na varilnem mestu s pretvorbo električne energije v toplotno
izračunamo s pomočjo enačbe:
𝑄𝑒 = 𝜂𝑒 𝑈𝐼 .

(3.6)

Fizikalno modeliramo proces varjenja kot sproščanje toplote na konici elektrode, pri
čemer se le – ta sferično razširja ter se porazdeli na površini zvarjenca po Gaussovi funkciji, in
sicer simetrično glede na navidezno os obloka. Gostota toplotnega toka je najbolj
skoncentrirana v osi obloka, kjer zavzema maksimalno vrednost 𝑞𝑚𝑎𝑘𝑠 in pada navzven
simetrično po enačbi:
2

𝑞𝑟 = 𝑞𝑚𝑎𝑘𝑠 𝑒 −𝑘𝑟 .

Slika 3.3: Porazdelitev toplote po površini zvarjenca [2]

-8-

(3.7)

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Območje toplotnega posega v material je odvisno od postopka varjenja in je shematsko
prikazano na sliki 3.4.

Slika 3.4: Porazdelitev toplote pri različnih varilnih virih toplote
Enačbo prenosa toplote (enačba 3.5) je smiselno v primeru varjenja, kjer potuje elektroda
s hitrostjo 𝑢 v smeri osi 𝑥 zapisati v gibljivem koordinatnem sistemu 𝜉, 𝜂, 𝜁. Koordinatne osi
novega koordinatnega sistema izrazimo kot:
𝜉 =𝑥−𝑢∗𝑡

𝜂=𝑦

Slika 3.5: Fiksni in gibljivi koordinatni sistem

-9-

𝜁=𝑧

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Pri tem moramo ob zapisu diferencialne enačbe prenosa toplote v novem koordinatnem
sistemu upoštevati naslednje vrednosti parcialnih odvodov:
𝜕𝜉
=1
𝜕𝑥

𝜕𝜉
= −𝑢 .
𝜕𝑡

Enačba prenosa toplote v novi obliki se glasi:
𝜕 2𝑇 𝜕 2𝑇 𝜕 2𝑇
𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝑎 ( 2 + 2 + 2) =
−𝑢
.
𝜕𝜉
𝜕𝑦
𝜕𝑧
𝜕𝑡
𝜕𝜉

(3.8)

V primeru varilca, ki se giblje skupaj z izvorom toplote lahko privzamemo kvazi –
stacionarne razmere zato velja naslednja poenostavitev [2, 3]:
𝜕𝑇
= 0.
𝜕𝑡
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3.6 Analiza gibljivega izvora toplote
Analitično reševanje enačbe (3.8) je matematično zelo zahtevno, hkrati pa je rešljiva le za
idealizirane primere. Na tem mestu bomo zato poskušali razložiti proces razširjanja toplote pri
varjenju zgolj fenomenološko, pri tem pa si bomo pomagali s sliko 3.6.

Slika 3.6: Analiza gibljivega izvora toplote [2]
Privzemimo razmere kot so prikazane na sliki 3.6, kjer na debelo pločevino (enostransko
omejeno telo) navarjamo z elektrodo, ki predstavlja točkovni toplotni vir. Predpostavljamo, da
se na konici elektrode, ki se giblje s konstantno hitrostjo 𝑢, enakomerno sprošča gostota
toplotnega toka 𝑞. Upoštevati moramo, da se lahko toplota v ravnini 𝑋0 , 𝑂0 , 𝑌0 prevaja le v
smeri pozitivnega dela osi 𝑍. Začetni položaj točkovnega toplotnega vira, ob času 𝑡 = 0, je v
točki 𝑂0. Točka 𝑂0 je hkrati tudi izhodišče nepomičnega koordinatnega sistema. Toplotni vir
se giblje v smeri osi 𝑂0 𝑋0 in se v času 𝑡 nahaja v točki 𝑂, pri čemer prepotuje razdaljo 𝑢 ∗ 𝑡.
Hkrati se s točkovnim toplotnim virom premika gibljivi koordinatni sistem s središčem v točki
𝑂 in osmi 𝑋, 𝑌, 𝑍.
V trenutku 𝑡 ′ se vir nahaja v točki 𝑂′ in v diferencialu časa 𝑑𝑡 ′ odda neskončno majhno
količino toplote 𝑑𝑄 = 𝑞 ∗ 𝑑𝑡 ′ . Toplota 𝑑𝑄, ki je bila oddana v točki 𝑂′ ob času 𝑡 ′ se širi v
časovnem intervalu 𝑡 − 𝑡 ′ in v točki 𝐴 s poljubnimi koordinatami (𝑥, 𝑦, 𝑧) v času 𝑡 povzroči
spremembo temperature 𝑑𝑇(𝑡 ′ ). S seštevanjem posameznih majhnih prispevkov toplote, ki so
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v točki 𝐴 upoštevani na podlagi časovne koherentnosti izvorov, lahko izračunamo dejansko
spremembo temperature v določenem časovnem intervalu v tej točki [2, 3].
Temperaturo 𝑇 v poljubni točki 𝐴, s koordinatami (𝑥, 𝑦, 𝑧) gibljivega koordinatnega
sistema, izrazimo glede na vir, ki je v položaju 𝑂 s pomočjo enačbe:

𝑇(𝑅, 𝑥) =

𝑢
𝑞
𝑒 −2𝑎(𝑥+𝑅) .
2𝜋𝜆𝑅

(3.9)

Enačba (3.9) je analitična rešitev enačbe (3.8).
Z vstavljanjem ustreznih številskih vrednosti koordinat v enačbo (3.9) ugotovimo
naslednji vpliv hitrosti varjenja na širjenje toplote po zvarjencu:


hitrost gibanja vira 𝑢 nima vpliva na širjenje toplote za virom



z naraščajočo hitrostjo varjenja 𝑢 hitreje pada temperatura pred varilnim virom



levo in desno od gibanja vira pada temperatura počasneje kot pred virom in hitreje
kot za virom

Opisane razmere veljajo le splošno in se za različne varilne postopke in materiale med
seboj razlikujejo. Glavni faktorji, ki oblikujejo temperaturno polje pri varjenju so hitrost
varjenja, jakost električnega toka in napetosti, toplotna prevodnost materiala in prestopnost
toplote.
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MATEMATIČNI MODEL VARILNEGA VIRA

4.1 Splošen opis
Proces varjenja modeliramo kot gibajoči toplotni vir, ki potuje po površini trdnega telesa. Ne
glede na obseg numerične simulacije je najpomembnejše pravilna izvedba analize prenosa
toplote ali termične analize. Termična analiza predstavlja osnovo za vsa nadaljnja raziskovanja,
pri čemer mislimo na izračun notranjih preostalih varilnih napetosti in področja spremembe
mikrostrukture materiala.
Pravilnost termične analize je odvisna predvsem od izbire matematičnega modela
toplotnega varilnega vira. Do sedaj je bilo razvitih več modelov, ki so bolj ali manj uspešno
zajeli fizikalno dogajanje v fuzijskem območju zvarnega spoja in njegovi neposredni okolici
ter pravilno predvideli širjenje toplote po zvarjencu.

Slika 4.1: Matematični model in dejansko fizikalno dogajanje pri varjenju [10]
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Toploto, ki se sprošča na varilnem mestu in prehaja v material lahko modeliramo kot
točkovni, površinski ali prostorski toplotni vir. Predpostavka, da toploto 𝑄𝑒 dovajamo samo v
točki izvora, torej točkovni toplotni vir, se načeloma uporablja le pri analitičnem izračunu
temperaturnega polja (Enačba 3.9). Temeljna pomanjkljivost tega modela je pojav singularne
točke v temperaturnem polju, kjer temperatura narašča proti neskončnosti. Prav tako kot
točkovni ima tudi površinski model toplotnega vira omejeno področje uporabe in je načeloma
primeren le za simuliranje varjenja tankih pločevin. V praksi se zato najpogosteje uporablja
Goldakov prostorski model, ki ga bomo natančneje predstavili v nadaljevanju magistrske
naloge.

4.2 Goldakov matematični model toplotnega varilnega vira
Pomanjkljivosti točkovnega modela eliminiramo z uporabo Goldakovega prostorskega modela,
ki privzema vzorec Gaussove porazdelitve gostote toplotnega toka po volumnu. S to
modifikacijo odpravimo problem singularnosti in lažje upoštevamo fizikalne procese v zvarni
kopeli (Slika 4.1). Geometrijsko interpretiramo Goldakov prostorski model kot dva združena
elipsoida v gibajočem se koordinatnem sistemu.

Slika 4.2: Goldakov prostorski model toplotnega vira [8]
Matematično zapišemo model s pomočjo naslednjih dveh enačb, pri čemer enačba (4.1)
opisuje gostoto toplotnega toka v kvadrantih pred varilnim virom in enačba (4.2) v kvadrantih
za varilnim virom:
𝑞𝑓 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

6√3𝑓𝑓 𝑄𝑒
𝑎𝑏𝑐𝑓 𝜋√𝜋

𝑒

𝑥 2 𝑦2 (𝑧+𝑢𝑡)2
))
(−3( 2 + 2 +
𝑎 𝑏
𝑐𝑓2
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𝑒

𝑥 2 𝑦 2 (𝑧+𝑢𝑡)2
(−3( 2 + 2 +
))
𝑎 𝑏
𝑐𝑟2

(4.2)

Obliko in volumen elipsoida, ki predstavlja zvarno kopel definiramo z določitvijo
vrednosti polosi 𝑎, 𝑏, 𝑐𝑓 in 𝑐𝑟 . Vrednost 3 v eksponentu funkcije je določena na podlagi
predpostavke, da je vrednost gostote toplotnega toka na zunanji površini (plašču) elipsoida 5 %
maksimalne vrednosti gostote toplotnega toka 𝑞𝑚𝑎𝑘𝑠 . Parametra 𝑓𝑓 in 𝑓𝑟 določata delež vnesene
džulske toplote 𝑄𝑒 , ki se porazdeli v kvadranta pred varilnim virom (»front quadrant«) in v
kvadranta za varilnim virom (»rear quadrant«). Priporočeni vrednosti sta 𝑓𝑓 = 0.6 in 𝑓𝑟 = 1.4,
njuna vsota pa je vedno 2 [8].
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VARILNE NAPETOSTI IN DEFORMACIJE

5.1 Splošen opis
Konstrukcije ali posamezni strojni elementi so pri svojem obratovanju izpostavljeni različnim
zunanjim obremenitvam. Posledično se zato v njih pojavijo napetosti in deformacije.
Poznavanje napetostnega in deformacijskega stanja v materialu, ki ga določimo s pomočjo
elastomehanike in teorije plastičnosti je ključnega pomena za dimenzioniranje in varno
obratovanje konstrukcije. Vzrok za nastanek teh napetosti je zunanja obremenitev, zato jih
imenujemo zunanje napetosti.
Varjenje in vsi ostali načini termičnega posega v kovine (rezanje, brušenje in podobna
strojna obdelava) so primer izredno intenzivnega lokalnega segrevanja in kasneje
neenakomernega ohlajanja. Tako prihaja do temperaturnega raztezanja materiala in oviranih
lokalnih deformacij, zaradi česa se pojavijo termične napetosti. V primeru varjenja imenujemo
te napetosti, ki ostanejo v zvarjencu tudi po končanem procesu spajanja notranje preostale
varilne napetosti. Če so le – te prevelike lahko pride do trajnih plastičnih deformacij. Notranje
preostale varilne napetosti so medsebojno uravnotežene, kar pomeni da je njihova vsota po
celotnem zvarjencu v vse smeri enaka nič.
V grobem jih lahko razdelimo v tri skupine, in sicer glede na področje delovanja in kakšen
je njihov nivo [2].
1) Napetosti prvega (I.) reda ali makronapetosti. Nastanejo zaradi krčenja zvarnega
spoja pri ohlajanju in mikrostrukturne premene. Prisotne so skoraj po celotnem
volumnu zvarjenca in so posledica termično – deformacijskega cikla pri varjenju.
2) Napetosti drugega (II.) reda ali mikronapetosti. Pojavijo se zaradi nastanka
različno orientiranih kristalnih zrn, ki imajo tudi različno kristalno zgradbo.
Delujejo med posameznimi kristalnimi zrni kot posledica različnih stopenj
zakalitve.
3) Napetosti (III.) tretjega reda se pojavijo v posameznem kristalnem zrnu. Vzrok za
njihov nastanek je v različni porazdelitvi dislokacij in sekundarnih izločkov.

V tem magistrskem delu so podrobneje obravnavane samo napetosti prvega (I.) reda.
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5.2 Termični in deformacijski cikel pri varjenju
Nastanek zaostalih napetosti (I.) prvega reda lahko nazorno prikažemo s pomočjo diagrama
termičnega in deformacijskega varilnega cikla (Slika 5.2). Opazujmo osnovni material, ki se
nahaja neposredno ob mestu spoja in se med celotnim procesom varjenja intenzivneje razteza
in krči kot ostali deli varjenca. Skladno s spreminjanjem temperature se spreminjajo tudi
mehanske lastnosti materiala, npr. elastični modul 𝐸, Poissonovo število 𝜈, napetost tečenja 𝜎𝑦 .
Spremembe postanejo očitne kadar temperatura v jeklu preseže 500 ℃.
V času dovajanja toplote ima obravnavani predel težnjo po razširitvi, vendar mu to
onemogoča vpetost v hladnejši okoliški material, ki je bolj oddaljen od varilnega izvora toplote.
V tem predelu se zato pojavijo tlačne napetosti, kar je shematsko prikazano na diagramu (Slika
5.2). Pri določeni kritični temperaturi, ki je v diagramu označena s točko 2 je presežena meja
tečenja. Kljub nadaljnjemu dovajanju toplote se začnejo napetosti v materialu zniževati, saj
postaja mehkejši. Pri približno 700 ℃ (točka 3 v diagramu) je material že tako zmehčan, da se
napetosti skoraj popolnoma izničijo. Hkrati se pojavi tudi precejšnja plastična deformacija.
Na začetku ohlajanja se material sprva prosto krči, kar pomeni da se v njem zaradi nizke
meje tečenja ne pojavijo napetosti. Vzporedno s padanjem temperature narašča meja tečenja in
približno pri 600 ℃ je že omejeno prosto krčenje materiala, kar se odraža v nastanku nateznih
napetosti. Sprva so te v elastičnem področju, po ohladitvi zvarjenca do temperature okolice pa
se v njem pojavijo znatne plastične deformacije. Material se tako po koncu celotnega varilnega
cikla ne vrne v prvotno stanje [2, 6].

Slika 5.1: Sprememba smeri delovanja napetosti med varjenjem
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Slika 5.2: Deformacijski cikel varjenja
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MODELIRANJE PLASTIFIKACIJE PRI VARJENJU

Napetostno in deformacijsko stanje v materialu po varjenju, ki ni izpostavljen zunanji
obremenitvi je odvisno predvsem od njegove termične zgodovine. Pri večvarkovnem zvarnem
spoju gre za ponavljanje več zaporednih termično – deformacijskih varilnih ciklov, pri čemer
je vpliv vsakega naslednjega varka na osnovni material enak kot vpliv le enega varka pri
enovarkovnem varjenju. Vendar pa je izhodiščno stanje materiala, ki je med varjenjem vsakega
naslednjega varka ponovno segret drugačno. Varjenje več zaporednih varkov lahko torej
obravnavamo kot ciklično oziroma ponavljajoče se termično in posledično mehansko
obremenjevanje materiala.
Pri velikih temperaturnih gradientih in togih debelostenskih zvarjenih konstrukcijah
vrednosti notranjih preostalih varilnih napetosti običajno presežejo mejo elastičnosti materiala,
zaradi česa se le – ta trajno plastično deformira. Plastifikacija in utrjevanje materiala sta pogosta
pojava pri procesu varjenja, zato bosta podrobneje obravnavana v nadaljevanju magistrskega
dela.

6.1 Enoosna elasto – plastična deformacija
Nastanek in potek plastične deformacije v materialu bomo poskušali na tem mestu razložiti
zgolj fenomenološko na makroskopskem nivoju. Pri tem si bomo pomagali s 𝜎 − 𝜀 diagramom
na sliki (Slika 6.1), ki predstavlja enoosni natezno – tlačni preizkus.

Slika 6.1: Spreminjanje napetosti tečenja materiala
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V 𝜎 − 𝜀 diagramu predstavlja 𝜎𝑦0 začetno napetost tečenja. Poudariti moramo, da se meja
pri kateri začne material teči oziroma se trajno plastično deformirati spreminja v odvisnosti od
predhodnih plastičnih deformacij.
Poglejmo si dejanski potek obremenjevanja na sliki (Slika 6.1). Material začnemo
enakomerno natezno obremenjevati v izhodiščni točki 𝑂. V prvem delu diagrama od točke 𝑂
do 𝐴, ki ga imenujemo elastično področje je lepo vidna linearna odvisnost med deformacijami
in napetostmi, ter jo lahko izrazimo s Hookovim zakonom. Po prenehanju delovanja
obremenitve v elastičnem področju se material vrne v prvotno nedeformirano stanje. Če
napetosti presežejo točko 𝐴, ki predstavlja 𝜎𝑦0 , material začne teči in v njem se pojavijo trajne
plastične deformacije.
Pri nadaljevanju obremenjevanja vzorca do poljubne točke 𝐵, čemu sledi razbremenitev
do točke 𝐶 opazimo na 𝜎 − 𝜀 diagramu, da je razbremenjevanje linearen oziroma elastičen
proces. To dejstvo velja tudi za ponovno obremenjevanje od točke 𝐶 do točke 𝐷. Šele ko
presežemo vrednost napetosti v točki 𝐷 material začne ponovno teči. Nova napetost tečenja
materiala, ki jo označimo s 𝜎𝑦 je torej vrednost napetosti v točki 𝐷.
V splošnem velja, kar potrjujejo tudi eksperimenti, da se napetost, ki je potrebna za
plastifikacijo povečuje z naraščanjem akumulacije plastičnih deformacij v materialu. Ta pojav
imenujemo utrjevanje materiala.
Prisotnost utrjevanja materiala pri procesu varjenja dokazujejo tudi spremenjene
mehanske lastnosti materiala na mestu zvarnega spoja in njegovi neposredni bližini. Vendar pa
se razmere, ki vodijo do procesa utrjevanja pri varjenju v določenih ozirih razlikujejo od razmer,
ki na primer nastopijo pri enoosnem nateznem preizkusu. V odvisnosti od časovnega intervala
termično – deformacijskega varilnega cikla lahko v materialu povzročajo plastične deformacije
tlačne ali natezne napetosti. Razmere kadar material najprej obremenjujemo natezno, pri čemer
napetosti presežejo mejo elastičnosti, ga nato popolnoma razbremenimo in obremenimo v
negativni smeri oziroma tlačno lahko opišemo s pomočjo enega izmed naslednjih treh modelov:

a) Model z izotropnim utrjevanjem
b) Model s kinematičnim utrjevanjem
c) Mešani model, ki je kombinacija izotropnega in kinematičnega utrjevanja
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Slika 6.2: Izotropno in kinematično utrjevanje materiala
Model izotropnega utrjevanja temelji na predpostavki, da se bo plastifikacija materiala
pri nasprotni obremenitvi začela pri napetosti 𝜎𝑦𝑑 = 𝜎𝑦𝑏 − 2𝜎𝑦𝑏 . Obe vrednosti napetosti
tečenja se med seboj torej razlikujeta za dvakratnik trenutne dosežene napetosti tečenja.
Model kinematičnega utrjevanja temelji na predpostavki, da se bo plastifikacija materiala
pri nasprotni obremenitvi začela pri napetosti 𝜎𝑦𝑐 = 𝜎𝑦𝑏 − 2𝜎𝑦0. Obe vrednosti napetosti
tečenja se med seboj razlikujeta za dvakratnik začetne vrednosti napetosti tečenja. Absolutna
vrednost napetosti tečenja se torej pri spremembi predznaka obremenitve zmanjša (glede na
zadnjo doseženo vrednost napetosti tečenja). Ta pojav imenujemo Bauschingerjev efekt.
Mešani model utrjevanja temelji na predpostavki, da se bo plastifikacija materiala pri
spremembi predznaka obremenitve začela nekje med 𝜎𝑦𝑐 in 𝜎𝑦𝑑 . Matematično gledano je ta
model najkompleksnejši, saj zahteva definiranje več materialnih parametrov na podlagi katerih
smo bližje izotropnemu ali kinematičnemu utrjevanju [7].
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Za boljšo interpretacijo izotropnega modela je smiselno dosežene vrednosti napetosti
tečenja tekom procesa utrjevanja materiala predstaviti v matematičnem prostoru glavnih
napetosti. Pri tem moramo uvesti pojem »Yield surface«, ki v trirazsežnem prostoru predstavlja
geometrijsko telo oziroma v primeru von Misesovega pogoja tečenja materiala plašč
neskončnega valja. Pri uporabi tega modela utrjevanja se polmer plašča povečuje, medtem ko
lega simetrijske osi, ki potuje skozi koordinatno izhodišče in oblika valja ostaneta
nespremenjeni (Slika 6.3).

Slika 6.3: Izotropni model utrjevanja
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Podobno kot v primeru izotropnega modela utrjevanja lahko postopamo pri uporabi
kinematičnega modela in spreminjanje meje tečenja (ne glede na predznak obremenjevanja)
prikažemo v matematičnem prostoru glavnih napetosti. Pri tem modelu se vzporedno ob
povečevanju meje tečenja ne povečuje polmer plašča neskončnega valja, ampak se celoten valj
(skupaj s simetrijsko osjo) premočrtno premika po prostoru glavnih napetosti (Slika 6.4).

Slika 6.4: Kinematični model utrjevanja
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NUMERIČNA ANALIZA

7.1 Splošen opis numerične analize
Numerično modeliranje varjenja v splošnem vključuje reševanje vodilnih enačb prenosa
toplote, dinamike tekočin, prenosa oziroma difuzije snovi (difundiranje različnih kemijskih
elementov) ter enačb mehanike trdnih teles. Vsa našteta področja so med seboj močno povezana
in so shematsko prikazana na spodnji sliki (Slika 7.1). Povezave oziroma interakcije so
ponazorjene s puščicami, pri čemer polne temne puščice pomenijo močno interakcijo, svetlejše
pa šibkejšo interakcijo [9].

Slika 7.1: Povezave med posameznimi fizikalnimi področji
LEGENDA:
1 – temperatura vpliva na mikrostrukturno zgradbo materiala
2 – sprostitev latentne toplote in sprememba toplotnih lastnosti materiala med procesom fazne
transformacije vpliva na temperaturno polje
3 – elastične in plastične deformacije so odvisne od mikrostrukture
4 – napetosti povzročajo mikrostrukturne transformacije
5 – prenos gibalne količine in toplote v zvarni kopeli vpliva na obliko strjenega zvara in
posledično na deformacije med procesom krčenja materiala
6 – oblika zvarne kopeli je odvisna od mehanskih deformacij
7 – razporeditev temperature v zvarni kopeli je odvisna od prisilne konvekcije
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8 – temperatura vpliva na naravno konvekcijo v zvarni kopeli
9 – konvekcija in posledično mešanje vpliva na metalurško (kemično) sestavo zvara
10 – termične napetosti so odvisne od temperaturnega polja
11 – konvekcijski (prenos gibalne količine in toplote) procesi v zvarni kopeli so odvisni od
hitrosti kristalizacije materiala
12 – deformiranje zvarjenca vpliva na razporeditev temperature v materialu

Proces varjenja v programskem paketu Abaqus/CAE modeliramo kot nevezano toplotno
– mehansko analizo. To pomeni, da najprej v časovno odvisni toplotni analizi izračunamo
temperaturno polje, ki ga kot »Predefined Field« uporabimo v trdnostni analizi za izračun
zaostalih napetosti.
S časovnega vidika je izdelava numeričnega modela precej dolgotrajen proces, še posebej
kar zadeva določitve toplotnih robnih pogojev, aktiviranja in deaktiviranja posameznih delov
zvara ter definiranja kontaktnih oziroma mejnih površin med zvari in osnovnim materialov.
Abaqus – ov dodatek AWI (Abaqus Welding Interface) je namenjen izključno izdelavi
numeričnih modelov varjenja. Njegova uporaba bistveno skrajša fazo predprocesiranja (faza
priprave podatkov), saj se samodejno izvedejo določeni ponavljajoči se koraki analize.
V nadaljevanju bomo le shematsko prikazali naloge, ki jih moramo izvesti v glavnem
delovnem okolju programskega paketa Abaqus/CAE in dodatku AWI za uspešno numerično
simulacijo varjenja.

Slika 7.2: Zahtevane naloge v posameznem delovnem okolju
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7.2 Izdelava CAD modela
V inženirski praksi običajno uporabljamo namenske programe za izdelavo CAD modelov, ki
jih kasneje uvozimo v program za numerični preračun. Pri uvozu se pogosto zaradi
nekompatibilnosti med posameznimi programi pojavijo napake, kot so popačenje geometrije,
izguba posameznih delov ali se nam pojavijo dodatni elementi. V primeru preprostih
geometrijskih oblik je zato smiselno uporabiti okolje za modeliranje, ki je del programa za
numerični preračun.
V našem primeru predstavljata CAD model dve preprosti plošči, ki jih želimo med seboj
zvariti (Slika 7.3). Zaradi enostavne geometrije smo uporabili kar Abaqus – ov modul za
modeliranje, kjer smo izdelali ravninski in prostorski CAD model. Prostorski model smo
naredili z raztegnitvijo površinskega modela v smeri z koordinatnega sistema.

Slika 7.3: Prostorski CAD model

Slika 7.4: Dimenzije plošče

- 26 -

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Slika 7.5: Dimenzije zvarnega žleba
Spajanje s postopki talilnega varjenja temelji na dodajanju materiala. Programski paket
Abaqus/CAE nam ne omogoča sprotnega dodajanja materiala med numerično simulacijo,
ampak moramo posamezen var predhodno skupaj z osnovnim materialom modelirati.
Pri izdelavi geometrije smo tudi oba modela zaradi potreb mreženja razdelili na ustrezne
manjše dele.

Slika 7.6: Ravninski model zvarjenca
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Slika 7.7: Prostorski model zvarjenca

7.3 Diskretizacija
Numerične simulacije temeljijo na razdelitvi CAD modela na določeno število manjših
elementov ali poddomen. Pri uporabi metode končnih elementov, ki je pogosto zastopana v
računalniški mehaniki trdnin predstavlja posamezno poddomeno en končni element. S tem
preidemo iz zvezne na diskretno obravnavo problema, kar pomeni da neznane fizikalne veličine
ne iščemo več znotraj celotne domene (CAD model) ampak le v posameznih vozliščih in
integracijskih točkah končnega elementa.
Proces diskretizacije ali izdelave mreže končnih elementov se v programskem paketu
Abaqus/CAE izvrši v modulu »Mesh«. Zaradi potreb mreženja smo morali posamezen CAD
model (ravninski in prostorski) predhodno v modulu »Part« razdeliti na manjše dele. S tem nam
je bilo omogočeno, da smo enakomerno zmanjševali gostoto mreže končnih elementov, in sicer
od središča zvarjenca proti robovom. V nadaljevanju naloge bosta ločeno obravnavani mreži
obeh CAD modelov.
Mreža končnih elementov ravninskega CAD modela
Mreža končnih elementov ravninskega modela je v neposredni okolici zvarnega spoja
neurejena oziroma nestrukturirana. Zgrajena je iz 1327 končnih elementov in 1485 vozlišč.
Prevladuje štirikotna oblika končnih elementov.
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Pri analizi prenosa toplote smo uporabili končne elemente drugega reda iz družine »Heat
Transfer«. Oznaka drugega reda pomeni, da je interpolacijska funkcija s katero izračunamo
neznane veličine (npr. pomike) znotraj posameznega končnega elementa polinom drugega reda.
Pri napetostno – deformacijski analizi smo ohranili število, obliko in red končnih
elementov. Spremenili smo le tip končnih elementov, in sicer izhajajo iz družine »Strain«.

Slika 7.8: Mreža končnih elementov ravninskega modela
Mreža končnih elementov prostorskega CAD modela
Mreža končnih elementov prostorskega CAD modela je v neposredni okolici zvarnega
spoja neurejena oziroma nestrukturirana. Zgrajena je iz 20475 končnih elementov in 25488
vozlišč, pri čemer prevladujejo končni elementi v obliki heksaedrov. Zaradi oblike CAD
modela zvarjenca je bilo smiselno uporabiti »Sweep« tehniko mreženja. To pomeni, da smo
najprej določili mrežo končnih elementov na čelni strani CAD modela (imenujemo jo tudi
izvorna stran), ki smo jo potem kopirali (posamezna vozlišča) ali raztegnili vzdolž celotnega
modela. Uporaba takšnega načina mreženja se je kasneje izkazala za zelo primerno pri določitvi
»odlaganja« dodajnega materiala.
Pri analizi prenosa toplote smo uporabili končne elemente prvega reda iz družine »Heat
Transfer«. Interpolacijska funkcija je torej linearna funkcija, ki nam daje ob hitrejšem izračunu
nekoliko manj natančne rezultate.
Pri napetostno – deformacijski analizi smo ohranili število, obliko in red končnih
elementov. Spremenili smo le tip končnih elementov, in sicer izhajajo iz družine »Stress«.
Uporabljena je bila tudi integracijska shema »reduced integration«.
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Slika 7.9: Mreža končnih elementov prostorskega modela

7.4 Določitev materialnega modela osnovnega materiala in vara
Obravnavani osnovni material v tej nalogi je nerjaveče jeklo z oznako X 5 CrNi 18 10 po DIN
standardu s kemijsko sestavo prikazano v tabeli (Tabela 7.1). Njegove mehanske in toplotne
lastnosti smo povzeli iz objavljenega znanstvenega članka [11, 14], pri čemer smo upoštevali
tudi enake lastnosti dodajnega materiala (kemijska sestava dodajnega materiala je običajno
podobna osnovnemu materialu).
Vse mehanske in toplotne lastnosti so podane v odvisnosti od temperature in so prikazane
v naslednjih tabelah.

Tabela 7.1: Kemijska sestava osnovnega materiala
C

Si

Mn

P

S

Ni

Cr

≤ 0.08%

≤ 1.00%

≤ 2%

≤ 0.045%

≤ 0.030%

≤ 10.5%

≤ 20.00%
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Tabela 7.2: Elastične mehanske lastnosti osnovnega materiala in zvara v odvisnosti od
temperature (elastični modul 𝐸, Poissonovo število 𝜈, linearna temperaturna razteznost 𝛼)
𝑇 [℃]

𝐸 [𝑀𝑃𝑎]

𝜈 [/]

𝛼 [℃−1 ]

0

198 500

0,294

1,70*10−5

100

193 000

0,295

1,74*10−5

200

185 000

0,301

1,80*10−5

300

176 000

0,310

1,86*10−5

400

167 000

0,318

1,91*10−5

600

159 000

0,326

1,96*10−5

800

151 000

0,333

2,02*10−5

1200

60 000

0,339

2,07*10−5

1300

20 000

0,342

2,11*10−5

1500

10 000

0,388

2,16*10−5

Tabela 7.3: Toplotne lastnosti osnovnega materiala in zvara v odvisnosti od temperature
(toplotna prevodnost 𝜆, specifična toplota 𝑐 pri konstantnem volumnu 𝑉)
𝑚𝑊
]
𝑚𝑚 𝐾

𝑐[

0

14,60

462 000 000

100

15,10

496 000 000

200

16,10

512 000 000

300

17,90

525 000 000

400

18,00

540 000 000

600

20,80

577 000 000

800

23,90

604 000 000

1200

32,20

676 000 000

1300

33,70

692 000 000

1500

120,00

700 000 000

𝑇 [℃]

𝜆[

𝑚𝐽
]
𝑡𝑜𝑛𝑎 𝐾

Programski paket Abaqus/CAE nima posebej vgrajenega sistema enot, zato moramo vse
materialne podatke vnašati v med seboj konsistentnih enotah. V tej magistrski nalogi smo
uporabili SI (mm) sistem enot.
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Tabela 7.4: Mehanske lastnosti osnovnega materiala in zvara v nelinearnem področju
obremenjevanja (področje plastičnih deformacij) v odvisnosti od temperature (napetost
tečenja materiala 𝜎𝑦 , velikost plastične deformacije 𝜀𝑝 )
𝑇 [℃]

𝜎𝑦 [𝑀𝑃𝑎]

𝜀𝑝 [−]

20

265

0

20

387,5

0,05

200

186

0

200

320,65

0,05

400

155

0

400

299,8

0,05

600

138

0

600

286

0,05

700

112

0

700

216,8

0,05

800

91

0

800

113

0,05

900

50

0

900

50

0,05

1000

25

0

1000

25

0,05

1100

21

0

1100

21

0,01

1500

10

0

1500

10

0,01

Pri modeliranju procesa plastifikacije smo uporabili linearni kinematični model
utrjevanja materiala. Upoštevali smo tudi temperaturo 700 ℃ kot temperaturo prehoda ali
»Anneal Temperature«. Pri tej temperaturi smatramo, da se določen delež v materialu
akumuliranih plastičnih deformacij izniči.
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Tabela 7.5: Masna gostota jekla v odvisnosti od temperature
𝑡𝑜𝑛𝑎
]
𝑚𝑚3

𝑇 [℃]

𝜌[

0

7,90 ∗ 10−9

100

7,88 ∗ 10−9

200

7,83 ∗ 10−9

300

7,79 ∗ 10−9

400

7,75 ∗ 10−9

600

7,66 ∗ 10−9

800

7,56 ∗ 10−9

1200

7,37 ∗ 10−9

1300

7,32 ∗ 10−9

1500

7,32 ∗ 10−9

Pri toplotni analizi smo upoštevali tudi sproščanje latentne toplote ob fazni spremembi.
Za obravnavano jeklo je upoštevana specifična latentna toplota 2,6 ∗ 1011
temperatura solidus 1340 ℃ in temperatura likvidus 1390 ℃.
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7.5 Simuliranje procesa varjenja
Pretežni del numerične simulacije je bil opravljen v dodatku AWI, kjer je metodologija dela
zelo podobna kot v glavnem delovnem okolju programskega paketa. Izdelava modela je
razdeljena na posamezne korake, pri čemer vnašamo v urejevalna okna (Slika 7.10) varilne
parametre in zahtevane fizikalne konstante. Čeprav obstajajo le manjše razlike v postopku
izdelave ravninskega in prostorskega modela, ju bomo obravnavali ločeno.

7.6 Ravninski (2D) numerični model varjenja
Določitev osnovnega materiala in zvarnega spoja
Na začetku je potrebno ob izbiri numeričnega in geometrijskega oziroma CAD modela
definirati osnovni material in zvarni spoj. Pri predhodni izdelavi CAD modela zvarjenca
moramo upoštevati, da je narejen le iz enega »Parta«. Prav tako moramo določiti začetno
temperaturo osnovnega materiala, temperaturo varilnega vira in tališča dodajnega materiala,
položaj in število temperaturnih senzorjev ter posamezne fizikalne konstante, ki se navezujejo
na izračun sevalnega toplotnega toka.

Slika 7.10: Primer urejevalnega okna
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Spodnja slika nam prikazuje model ravninskega soležnega V – zvarnega spoja. Uporaba
ravninskega oziroma 2D modela je najprimernejša kadar ima osnovni (prostorski) CAD model
več simetrijskih ravnin in točk, kar nam omogoča uporabo simetrijskih robnih pogojev.

Slika 7.11: Določitev osnovnega materiala in posameznih varov
Modeliranje toplotne analize, določitev temperaturnih robnih pogojev in interakcij
Temperaturne robne pogoje smo posredno določili že na samem začetku izdelave
numeričnega modela, in sicer z določitvijo začetne temperature osnovnega materiala in
temperature varilnega vira. Temperatura varilnega vira predstavlja predpisano temperaturo na
mejnih površinah med posameznimi vari ali med vari in osnovnim materialom. Drugi pristop
modeliranja gibajočega toplotnega varilnega vira je določitev površinskega toplotnega toka,
kjer pa je običajno potrebno zaradi neenakomernega razširjanja toplote napisati in uporabiti
podprogram DFLUX. Uporaba temperaturnih senzorjev je pri ravninskem modelu namenjena
prekinitvi dovoda toplote v koraku »Apply Torch«, ter s tem aktiviranju procesa ohlajanja v
koraku »Cool Down«. Na vseh mejnih površinah smo predpisali tudi koeficient prestopa toplote
𝛼.
Podrobnejši opis modeliranja prenosa toplote bo zaradi možnosti nazornejšega prikaza
predstavljen pri prostorskem modelu.

Tabela 7.6: Vrednosti predpisanih temperaturnih robnih pogojev pri analizi prenosa toplote
Začetna temperatura osnovnega materiala

21,1 ℃

Temperatura varilnega vira in taljenja materiala

1500 ℃

Temperatura prekinitve koraka »Apply Torch« 1300 ℃
pri ravninski analizi
165 ℃

Medvarkovna temperatura
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Slika 7.12: Temperaturni robni pogoji
Modeliranje zaostalih varilnih napetosti in določitev mehanskih robnih pogojev
Izračun zaostalih varilnih napetosti temelji na poznavanju temperaturnega polja v
posameznem koraku numerične analize. V programskem paketu Abaqus/CAE v ta namen
uporabimo pri napetostno – deformacijski analizi ob naboru vnesenih mehanskih lastnosti
materiala predhodno izračunano temperaturno polje kot »Predefined Field« (odčitamo
porazdelitev temperature v vsakem posameznem »Pass – u« analize, in sicer v korakih »Apply
Torch« ter »Cool Down«).
V primerjavi s toplotno analizo, kjer na začetku odstranimo celotno geometrijo zvara, so
pri izračunu zaostalih napetosti vedno prisotni v modelu vsi deli posameznega vara, ki so
definirani pri temperaturi taljenja dokler jih ne aktiviramo. Aktivacija posameznega dela
dejansko pomeni strjevanje materiala, ki se začne obnašati kot trdno telo. Ena izmed lastnosti
trdnih teles je upiranje deformacijam, kar povzroča nastanek napetosti v materialu.
Model zvarjenca smo vpeli v skrajni spodnji levi in desni točki, pri čemer smo v levi točki
onemogočili pomike v smeri 𝑥 in 𝑦, v desni točki pa samo v smeri 𝑦.

Slika 7.13: Vpetje zvarjenca
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7.7 Prostorski (3D) numerični model varjenja
Določitev osnovnega materiala in zvarnega spoja
Podobno kot je že bilo opisano pri izdelavi ravninskega (2D) numeričnega modela
varjenja moramo tudi pri prostorskem (3D) modelu na začetku določiti geometrijo osnovnega
materiala in zvara ter izbrati ustrezne varilne parametre in fizikalne konstante. Za razliko od
ravninskega modela ni potrebno definirati temperaturnih senzorjev.
Posamezen var moramo razdeliti na več manjših delov, ki jih nato med simulacijo v
določenih časovnih presledkih aktiviramo. Aktivacija dela vara, ki ga imenujemo tudi
»Chunk«, predstavlja posamezen »Pass«. S tujko »Pass« označujemo dodajanje materiala pri
dejanskem procesu varjenja. Delitev vara je primerno izvesti na podlagi združevanja končnih
elementov. Posamezen var smo razdelili na 12 delov, kar predstavlja za celoten dvovarkovni
zvarni spoj 24 »Pass – ov«.

Slika 7.14: Določitev osnovnega materiala in posameznih varov
Modeliranje toplotne analize, določitev temperaturnih robnih pogojev in interakcij
Varilni vir toplote lahko modeliramo na vsaj dva načina. Določimo lahko prostorski
toplotni tok (enačba 3.6) ali predpišemo temperaturo varilnega vira končnim elementom, ki
tvorijo zvar. Ne glede na izbrani način je ključnega pomena, da analizo obravnavamo kot
časovno odvisno. Po končanem postopku aktivacije posameznega dela zvara se namreč material
začne ohlajati in strjevati. Analiza prenosa toplote, ki temelji na uporabi Goldakovega modela
prostorskega toplotnega toka precej dobro opiše realne razmere pri varjenju, vendar je faza
priprave modela izredno zahtevna.
V tej nalogi smo se zato odločili za enostavnejši pristop določitve temperature izbranim
končnim elementom.
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V prvem koraku s pomočjo funkcije »Model – Change« odstranimo iz CAD modela vse
predhodno modelirane vare (Slika 7.15).

Slika 7.15: Zaporedje korakov toplotne analize
Po odstranitvi postopoma aktiviramo oziroma vnašamo posamezne dele vara v osnovno
geometrijo. Na takšen način modeliramo gibanje toplotnega varilnega vira. Pri definiranju
časovnega intervala aktivacije smo posredno upoštevali hitrost varjenja, ki znaša 5

𝑚𝑚
𝑠

. Vsi

ostali upoštevani temperaturni robni pogoji so enaki kot pri ravninski analizi (Tabela 7.6).
Pri numeričnih simulacijah je posamezen »Pass« sestavljen iz več korakov:


v začetnem koraku se generira temperaturno polje na mejnih površinah med
osnovnim materialom in delom zvara (temperatura linearno narašča do predpisane
vrednosti)



doseženo vrednost temperature zadržujemo določen časovni interval



sledi vnos geometrije in prekinitev zadrževanja dosežene temperature ter s tem
začetek ohlajanja materiala

Med obema varoma smo upoštevali ohladitev materiala na medvarkovno temperaturo, ki
znaša 165 ℃. Po končanem procesu varjenja smo definirali tudi korak numerične simulacije v
katerem se zvarjenec ohladi na začetno temperaturo.
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Med zvarjencem in okolico poteka zaradi temperaturnih razlik nenehna izmenjava
toplote. Pomemben del toplotne analize je zato določitev površin prestopa toplote oziroma
ustreznega koeficienta prestopa toplote 𝛼.
V tej nalogi smo koeficient 𝛼 za celotno oddajanje toplote (konvekcija in sevanje)
obravnavali samo kot funkcijo temperature (Slika 7.16). Diagram smo izdelali s pomočjo
programa Dagra [12] na osnovi slike iz vira [2], pri čemer smo z linearno ekstrapolacijo razširili
definicijsko območje.

Koeficient celotne oddane toplote
800

Koeficient alfa [W/(m2K)]

700
600
500
400
300
200
100
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Temperatura [℃ ]
Slika 7.16: Koeficient prestopa toplote 𝜶
Prestop toplote smo definirali na vseh površinah. Ker gre pri varjenju za sprotno
dodajanje materiala, pomeni da smo morali nekatere površine prestopa toplote ob ustreznem
trenutku deaktivirati (površine zvarnega žleba in predhodno vnesenih delov vara) ali aktivirati.
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Modeliranje zaostalih varilnih napetosti, določitev mehanskih robnih pogojev
Postopek modeliranja zaostalih varilnih napetosti je enak kot pri ravninski analizi, zato
ga tukaj ne bomo ponovno opisovali.
Mehanske robne pogoje predstavlja vpetje zvarjenca (Slika 7.17). Model smo vpeli v vseh
spodnjih kotih tako, da smo v 𝑦 smeri popolnoma onemogočili pomike, v 𝑥 in 𝑧 pa le delno.

Slika 7.17: Vpetje zvarjenca
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REZULTATI IN DISKUSIJA

Predstavitev rezultatov si sledi v logičnem zaporedju, in sicer so najprej objavljeni rezultati
ravninske in nato prostorske analize. Kljub enakosti materialnih podatkov, uporabljenih
konstitutivnih modelov in strategije modeliranja je njihova neposredna primerjava zaradi
omejene razpoložljive programske opreme pri delu nesmiselna. V nadaljevanju bodo zato
prikazani le nekateri rezultati 2D analize, saj je bil njen osnovni namen v pričujočem
magistrskem delu seznanitev s postopki modeliranja. Najpomembnejša prednost 2D analize je
izredno hitra pridobitev vmesnih rezultatov, ki so nam lahko pomembna usmeritev pri
nadaljnjem delu.
Pomemben doprinos nalogi bi bila primerjava oziroma validacija rezultatov numerične
analize z rezultati eksperimentalnih meritev, npr. s pomočjo metode vrtanja izvrtine ali
magnetne metode. Uporaba katerekoli metode predstavlja finančne stroške, hkrati pa je obseg
dodatnega dela primeren za samostojno magistrsko nalogo. Iz omenjenih razlogov smo se zato
odločili, da bomo dobljene rezultate primerjali s splošno znanim vzorcem poteka zaostalih
napetosti pri soležnih zvarnih spojih.

8.1 Rezultati toplotne analize ravninskega modela
Vnos in razširjanje toplote pri varjenju je vedno časovno odvisen pojav. Pri manjših presekih
zvarjenca, na primer tanke pločevine, lahko omenjeni problem obravnavamo 2D tudi na
integralnem nivoju (Slika 3.2). Toplota se tako lahko razširja le v dveh smereh, ob visoki hitrosti
gibanja varilnega vira pa le v eni smeri.
Pri numeričnih simulacijah nam je bilo zaradi omejene programske opreme onemogočeno
krmiljenje temperaturnih senzorjev s pomočjo ustreznih vmesnikov zapisanih v Fortranu, ki
vplivajo na količino sproščene toplote. Čeprav posledice niso vidne pri rezultatih toplotne
analize, pa ima prevelika količina sproščene toplote negativen vpliv na izračun notranjih
preostalih varilnih napetosti.
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Naslednje slike nam prikazujejo porazdelitev temperature v vozliščih končnih elementov
(»Nodal Temperatures«) v posameznih korakih simulacije.

Slika 8.1: Porazdelitev temperature po zvarjencu
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8.2 Rezultati analize zaostalih napetosti ravninskega modela
Kadar imamo opravka s telesom, ki je v določeni smeri relativno dolgo (z notranjim tlakom
obremenjena cev, s hidrostatičnim tlakom obremenjen zid jezu), njegove mehanske lastnosti in
obremenitve pa se v tej smeri bistveno ne spreminjajo lahko nastalo deformacijsko stanje v
prečnem preseku telesa (glede na vzdolžno os) obravnavamo kot dvoosno ali ravninsko
deformacijsko stanje.
Čeprav naš primer 3D modela zvarjenca ne zadošča popolnoma opisanim razmeram, saj
se njegova dolžina bistveno ne razlikuje od širine in hkrati vrednosti vzdolžnih napetosti niso
popolnoma konstantne, smo privzeli ravninsko napetostno stanje v središčnem prečnem
preseku. Pogoj konstantnosti vzdolžne obremenitve je tudi najbolje izpolnjen v sredini
zvarjenca.

Slika 8.2: Porazdelitev von Misesovih primerjalnih napetosti
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8.3 Rezultati toplotne analize prostorskega modela
Obravnavani dvovarkovni soležni V – zvarni spoj je primer večkratnega varjenja v istem
zvarnem žlebu. To pomeni, da ne glede na dolžino premora med posameznimi varki vsak
naslednji varek vpliva na predhodnega, in sicer tako metalurško kot z delno sprostitvijo
zaostalih napetosti. Če so premori med varki kratki, lahko skupna dovedena toplota nadomesti
predgrevanje.
Količina vnesene toplote in ohlajevalna hitrost imata ključni pomen na izoblikovanje
mikrostrukture materiala. Pri nizkih ohlajevalnih hitrostih in posledično daljših časih ∆𝑡8/5
(∆𝑡8/5 predstavlja čas ohlajanja med 800 in 500 ℃) lahko pričakujemo nastanek perlita in ferlita
v TVP. Nasprotno pa lahko pri visokih ohlajevalnih hitrostih in krajših časih ohlajanja nastane
v TVP martenzit, kar predstavlja nevarnost krhkega loma. Pri napovedovanju mikrostrukture
po procesu varjenja so nam v veliko pomoč CCT diagrami.
V našem primeru smo potek temperature med numerično simulacijo varjenja spremljali
v štirih vozliščnih točkah, ki so enakomerno oddaljene glede na vzdolžno simetrijsko ravnino
zvara (Slika 8.3). Merilni mesti, ki se nahajata v neposredni bližini zgornjega roba zvarnega
žleba zagotovo pripadata toplotno vplivanemu področju. Glede na maksimalno izmerjeno
vrednost temperature na bolj oddaljenih merilnih mestih (Slika 8.5) lahko sklepamo, da se tukaj
začne prehodno območje med TVP in osnovnim materialom.

Slika 8.3: Položaj merilnih mest temperature
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Slika 8.4: Potek temperature v točkah neposredno ob mestu spoja
Na zgornjem grafu lahko opazimo dva temperaturna maksimuma in vmesni minimum.
Vmesni minimum nastopi zaradi upoštevanja medvarkovne temperature, ki znaša 165 ℃.
Nenaden padec temperature celotnega zvarjenca na željeno vrednost nam omogoča uporaba
koraka »Reset Temperatures«.
Na osnovi poteka temperature lahko določimo čas ohlajanja ∆𝑡8/5, in sicer znaša približno
24 𝑠. Srednja hitrost ohlajanja med 800 ℃ in 500 ℃ je torej 750 ℃/𝑚𝑖𝑛, kar predstavlja precej
visoko vrednost. Zaradi tega lahko pričakujemo nastanek trde mikrostrukture.
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Slika 8.5: Potek temperature na oddaljenem merilnem mestu
Na bolj oddaljenem merilnem mestu od zvarnega spoja maksimalna dosežena
temperatura znaša približno 700 ℃, kar običajno predstavlja zunanjo mejo TVP.
Na obeh grafih poteka temperature nista prikazana celotna varilna cikla, ampak samo
časovna intervala, ki sta najpomembnejša z vidika nastanka mikrostrukture.
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Na sliki 8.6 je prikazan razvoj temperaturnega polja med procesom varjenja. V skladu s
splošno uveljavljeno teorijo razširjanja toplote pri varjenju opazimo hitrejši padec temperature
pred varilnim virom kot za njim.
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Slika 8.6: Razvoj temperaturnega polja
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8.4 Rezultati analize zaostalih napetosti prostorskega modela
Problematika trdnosti zvarnega spoja je izredno kompleksna, saj se običajno v materialu po
procesu varjenja pojavi večosno napetostno stanje. Če temu dodamo še zunanje obremenitve in
upoštevamo nehomogenost materiala, lahko upravičeno obravnavamo mesto spoja kot
najšibkejši ali kritični del konstrukcije.
Za lažjo predstavo in interpretacijo dejanskega napetostnega stanja je ključnega pomena
poznavanje primerjalnih napetosti. V primeru znanih vrednosti normalnih in strižnih napetosti
lahko z uporabo ene izmed oblik von Misesovega kriterija tečenja materiala izračunamo
primerjalno napetost 𝜎𝑉𝑀 , ki jo nato primerjamo z napetostjo tečenja 𝑅𝑝 , dobljeno pri enoosnem
nateznem preizkusu. Čeprav omenjeno primerjavo napetosti lahko izvedemo samo za osnovni
material in ne za celotni zvarni spoj (celotni zvarni spoj je mehansko anizotropen), so dobljene
informacije precej pomembne, saj varjene konstrukcije dimenzioniramo glede na lastnosti
osnovnega materiala.
Napetostno stanje v materialu po procesu varjenja običajno prikazujemo s pomočjo
normalnih prečnih in vzdolžnih napetosti glede na os zvara. Primerjava posredno izmerjenih
normalnih napetosti po metodi vrtanja izvrtine in izračunanih normalnih napetosti po metodi
končnih elementov (MKE) nam tudi omogoča validacijo numeričnega modela.
Stanje zaostalih napetosti in deformacij v materialu je odvisno predvsem od njegove
termično – mehanske zgodovine, ki ji je bil izpostavljen med procesom varjenja. V primeru
majhne količine vnesene toplote se zaostale varilne napetosti in trajne deformacije ne pojavijo.
Pri napovedovanju in analizi plastičnih deformacij po varjenju je pomembna skalarna veličina
PEEQ, ki predstavlja količino akumuliranih plastičnih deformacij v materialu.
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Primerjalne von Misesove zaostale varilne napetosti

Slika 8.7: Primerjalne von Misesove zaostale varilne napetosti
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Slika 8.8: Primerjalne Misesove napetosti prečno na os zvara
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Prečne zaostale varilne napetosti

Slika 8.9: Prečne (𝝈𝟏𝟏 ) zaostale varilne napetosti
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Slika 8.10: Potek prečnih (𝝈𝟏𝟏 ) napetosti po širini zvarjenca
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Vzdolžne zaostale varilne napetosti

Slika 8.11: Vzdolžne (𝝈𝟑𝟑 ) zaostale varilne napetosti
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Slika 8.12: Potek vzdolžnih (𝝈𝟑𝟑 ) napetosti po širini zvarjenca

- 52 -

250

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Magistrsko delo

Ekvivalentna plastična deformacija PEEQ

Slika 8.13: Ekvivalentna plastična deformacija PEEQ
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Slika 8.14: Potek vrednosti PEEQ prečno na os zvara

- 53 -

250

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

9

Magistrsko delo

SKLEP

V magistrski nalogi smo numerično simulirali postopek spajanja dve plošč s procesom varjenja.
Plošči sta narejeni iz nerjavečega jekla z oznako X 5 CrNi 18 10 po DIN standardu. Mehanske
in toplotne lastnosti omenjenega materiala smo povzeli iz objavljenih znanstvenih člankov in
jih pripisali celotnemu modelu zvarjenca.
S fizikalnega vidika se pri varjenju prepletata področji prenosa toplote in mehanike trdnin.
Iz tega razloga smo morali najprej narediti termično analizo varjenja, ki smo jo kasneje
uporabili pri napetostno – deformacijski analizi. Varjenje smo obravnavali kot nevezan toplotno
– mehanski problem. Pri napetostno – deformacijski analizi smo uporabili kinematični model
utrjevanja materiala, ki upošteva tudi Bauschingerjev efekt oziroma mehčanje materiala.
Izdelali smo 2D in 3D model varjenja. Zaradi poenostavitev pri modeliranju, se rezultati
izračunanih zaostalih napetosti med seboj slabo ujemajo. Rezultati prostorske termične analize
nakazujejo, da lahko ob izbranih varilnih parametrih zaradi hitrega ohlajanja pričakujemo
nastanek trde mikrostrukture. V izogib temu se je smiselno posluževati predgrevanja materiala.
Rezultati napetostno – deformacijske analize prikazujejo vrednosti primerjalnih in normalnih
napetosti, ki smo jih ovrednotili prečno glede na os zvara.
Magistrsko delo bi bilo vsekakor smiselno nadaljevati v smeri uporabe zahtevnejših
matematičnih modelov utrjevanja materiala. Pri tem mislimo predvsem na mešani model, ki pa
zahteva definiranje določenih mehanskih parametrov. Tako izpopolnjeni model, ki bi ga
ovrednotili z vzporednimi eksperimentalnimi meritvami bi lahko uporabili v realni inženirski
praksi.
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