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Περίληψη 
 
Το αντικείµενο της παρούσας διατριβής αφορά στην περιοχή της θερµοµηχανικής και 
ειδικότερα στην επίδραση των µετασχηµατισµών δοµής στερεάς κατάστασης στη 
µηχανική συµπεριφορά της χαλύβδινης κατασκευής κατά τη διάρκεια µιας θερµικής 
(ή θερµοµηχανικής) κατεργασίας.  
 
Για την ανάπτυξη της διατριβής, υιοθετείται η τεχνολογία της συγκόλλησης λεπτών 
ελασµάτων από χάλυβα Ck45. Το συγκεκριµένο υλικό παρουσιάζει ιδιαίτερη 
ευαισθησία όσον αφορά τους µετασχηµατισµούς δοµής κατά τη διάρκεια µιας 
θερµικής κατεργασίας, ενώ η κατεργασία των συγκολλήσεων συνδυάζει το µέγιστο 
δυνατό εύρος θερµοκρασιών συµπεριλαµβάνοντας σε µία φάση κατεργασίας τη 
θέρµανση, την τήξη, την ψύξη και τη στερεοποίηση. Παράλληλα, η ευαισθησία των 
συγκολλήσεων όσον αφορά στις παραµορφώσεις που αναπτύσσονται κατά τη 
διάρκεια και µετά το πέρας της κατεργασίας καθιστά την υιοθέτησή τους ένα 
ολοκληρωµένο αντικείµενο µελέτης. 
 
Η διατριβή χρησιµοποιεί ως βασικά αποδεικτικά εργαλεία το πείραµα και τον αριθµητικό 
υπολογισµό µε χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων χρησιµοποιώντας τις 
πλατφόρµες ABAQUS® και ALGOR®. Προτείνεται ένας νέος αλγόριθµος για τη 
θεµελίωση της σύγκλισης των αριθµητικών µεθόδων και υιοθετείται αυτός αρχικά σε 
δισδιάστατα αριθµητικά µοντέλα προσοµοίωσης. Τα µοντέλα αυτά αποσκοπούν στο να 
«προβλέψουν» τη θερµική και µηχανική απόκριση των προς συγκόλληση ελασµάτων 
πριν την πραγµατοποίηση των ιδίων των συγκολλήσεων, δεδοµένου ότι η εύστοχη και 
ταχεία «πρόβλεψη» αποτελεί σήµερα το κύριο ζητούµενο στη ναυπηγική αλλά και στην 
αεροναυπηγική βιοµηχανία.  Μετά το πέρας των πειραµατικών εργασιών, όπου γίνεται 
καταγραφή της θερµικής και µηχανικής συµπεριφοράς των συγκολλητών τεµαχίων 
πραγµατοποιείται σύγκριση των αριθµητικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων προς 
αποτίµηση του ποσοστού επιτυχούς «πρόβλεψης». Εν συνεχεία εισάγεται η 
αναγκαιότητα για την «προσαρµογή» των αριθµητικών µοντέλων προκειµένου να 
επιτευχθεί η βέλτιστη σύγκλιση πειραµατικών και αριθµητικών αποτελεσµάτων 
αποσκοπώντας σε περαιτέρω παραµετρική ανάλυση και εµβάθυνση. 
 
Η διατριβή επεκτείνεται εν συνεχεία στην «ανάλυση» και στην παραµετρική 
διερεύνηση των αριθµητικών µοντέλων που έχουν υποστεί «προσαρµογή» στα 
πειραµατικά αποτελέσµατα. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η σηµαντική επίδραση 
των µετασχηµατισµών δοµής στερεάς κατάστασης στο επίπεδο των γωνιακών 
µετατοπίσεων των συγκολληµένων ελασµάτων. Παράλληλα, µελετάται και η 
γενικευµένη περίπτωση της θερµικής κατεργασίας όπως η περίπτωση bead – on – 
plate. Η επίδραση των µετασχηµατισµών δοµής γίνεται ακόµα πιο φανερή µε την 
υιοθέτηση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού κατά την διάρκεια της ψύξης της 
συγκόλλησης όπου παρατηρείται και υποβιβασµός των παραµενουσών τάσεων σε 
επίπεδα χαµηλότερα της τάσης διαρροής του υλικού, που είναι συνήθως τα 
αναµενόµενα. Η διερεύνηση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού υποστηρίζεται και 
από ένα πρωτότυπο πείραµα βαφής του µετάλλου συγκόλλησης. 
 
Η διατριβή ολοκληρώνεται µε την ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου θερµοµηχανικού 
µοντέλου όπου γίνεται συζήτηση σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται 
κατά την τρισδιάστατη θεώρηση όπου σαν βασικό µειονέκτηµα, παρουσιάζεται ο 
µεγάλος χρόνος υπολογισµού και η δύσκολη αποσφαλµάτωση. 
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Abstract 
 
The current dissertation focuses on thermomechanics and more specifically on the 
prediction of the mechanical behavior of a steel structure undergoing a thermal (or 
thermomechanical) manufacturing process. 
 
As far as the manufacturing process and material type is concerned, the dissertation 
deals with the welding of thin plates made of Ck45 steel. This kind of steel was 
selected because it undergoes a variety of solid state transformations when heat 
treated. The type of manufacturing process examined is that of welding, since it 
involves complicated heat transfer, mechanical and metallurgical phenomena in a 
single process (heating, melting, cooling and solidification).  
 
As it is well known, the quality of a welded product is very sensitive to distortion, 
therefore welding of thin steel plates is considered as one of the most interesting and 
demanding manufacturing processes. The present work deals with the prediction of 
the out-of-plane angular distortion of the welded structure. For this purpose 
experimental work and numerical simulations based on the finite element theory 
(FEA) are carried out. Two different finite element codes are used, namely 
ABAQUS® and ALGOR®. A new algorithm concerning the convergence of finite 
element modelling results is proposed and is later used when developing two-
dimensional finite element analysis models simulating an actual welding process.  
 
The modelling procedures developed in this work aim at predicting the thermal and 
mechanical response of a welded structure prior to the commencement of any 
experiments, since an accurate prediction is considered essential in the shipbuilding 
and aircraft building industries. Numerical results and experimental measurements are 
compared in order to estimate the level of accuracy obtained by the numerical 
modelling. Numerical models are then adapted to experimental results in order to 
attain the optimum convergence, aimed at further using the numerical models for 
parametric analyses and more detailed investigations. 
 
In the current dissertation, the strong effects of solid state material transformations on 
the angular distortion of thin welded plates is demonstrated on the basis of models 
adapted to experimental results. The general case of bead–on–plate welding is also 
investigated. The effect of solid state transformations is also investigated by 
accounting for the martensitic transformation in the weld metal during cooling from 
the liquid state. A shift of the maximum longitudinal residual stresses (that are 
normally expected to have values close to the material yield stress) to negative values 
is observed in this case. The numerical simulation of the martensitic transformation 
takes also into account additional experimental data obtained from a novel experiment 
of weld metal quenching. 
 
The dissertation is completed by developing a three-dimensional thermomechanical 
model. Discussions concerning drawbacks of the three-dimensional modelling, 
including the total processing time and debugging difficulties are finally carried out.    
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
 

a, συντελεστής θερµικής διάχυσης, m
2
/s 

a1, γωνία, µοίρες 

αij, τάση στο κέντρο της επιφάνειας διαρροής, MPa 

αth, ολικός συντελεστής θερµικής διαστολής, µm/m 
ο
C 

ath
d διαφορικός συντελεστής θερµικής διαστολής, µm/m 

ο
C  

β, γωνία, rad 

γ, παράµετρος 

γxy, διατµητική παραµόρφωση, strain 

δij, δέλτα Kronecker 

ε, συνολική παραµόρφωση, strain 

ε
e
, ελαστική παραµόρφωση, strain 

εc, παραµόρφωση βαθµονόµησης, strain 

ε
pl

, πλαστική παραµόρφωση, strain 

ε
Τ
, θερµική παραµόρφωση, strain 

ε
tp

, παραµόρφωση φαινόµενου TRIP, strain 
plε , συσσωρευµένη πλαστική παραµόρφωση  

ε
vp

, βισκο πλαστική παραµόρφωση, strain 

ε
cp

, παραµόρφωση ερπυσµού, strain 

ε
tr
, παραµόρφωση όγκου κατά το µετασχηµατισµό δοµής, strain 

ε
m
, παραµένουσα µηχανική παραµόρφωση µετά την ψύξη, strain 

εr, συντελεστής ακτινοβολίας 

εtrue, πραγµατική παραµόρφωση στο διάγραµµα τάσης – παραµόρφωσης, strain 

εkk, = ε11+ε22+ε33 

εr, ακτινική παραµόρφωση, strain 

εθ, εφαπτοµενική  παραµόρφωση, strain 

ζ, συντελεστές σειράς Taylor 

ηα, βαθµός απόδοσης τόξου 

η, φυσική συντεταγµένη στοιχείου 

kkm, συντελεστής εξίσωσης, Koistinen – Marburger 

λ, συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, W/m
o
C 

λx,λy,λz, συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας στις διευθύνσεις x, y, z, W/m
o
C 

λ
pl

, παράµετρος πλαστικότητας, 

µ, ποσοστό µαρτενσίτη, % 

ν, λόγος Poisson 

ξ, φυσική συντεταγµένη στοιχείου 

ξl, συντελεστής απωλειών 

ρ, πυκνότητα kg/m
3
 

σ, µηχανική τάση, MPa 

σα, τάση διαρροής της πιο µαλακής εκ των δύο φάσεων, MPa 

σΒ, αντοχή υλικού σε στατική δοκιµή εφελκυσµού, MPa 

σBlt, σταθερά Boltzman 

σbW, αντοχή σε εναλλασσόµενη κάµψη, MPa 

σΕ, τάση αναλογίας, MPa 

σbSch, αντοχή σε κυµαινόµενη κάµψη, MPa 

σc, τάση βαθµονόµησης, MPa 

σzdW, αντοχή σε εναλλασσόµενη θλίψη – εφελκυσµό, MPa 

σeff, πραγµατική δρώσα τάση, MPa 
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tr

Rσ , τάση δοκιµής κατά Von Mises 

σres, παραµένουσα τάση, MPa 
y
σ

tr
, τάση διαρροής, δοκιµής 

σr, ακτινική τάση, ΜPa 

σθ, εφαπτοµενική τάση, MPa 

τrθ, διατµητική τάση, MPa 

σy, τάση διαρροής, MPa 

σy
y
, τάση διαρροής Ωστενίτη, ΜPa 

σy
Μ

, τάση διαρροής Μαρτενσίτη, ΜPa 

σtrue, πραγµατική τάση στο διάγραµµα τάσης παραµόρφωσης, MPa 

τ, τάση διάτµησης, MPa 

τtW, διατµητική αντοχή σε εναλλασσόµενη στρέψη, MPa 

τtSch, διατµητική αντοχή σε κυµαινόµενη στρέψη, MPa 

φ,  αυτοεπαγωγική συνάρτηση 

ω, φυσική συντεταγµένη στοιχείου 

 

A, επιφάνεια διατοµής, m
2 

Αο, αρχική επιφάνεια διατοµής, m
2 

A1, θερµοκρασία έναρξης ωστενιτοποίησης κατά τη θέρµανση,  

A3, θερµοκρασία περάτωσης ωστενιτοποίησης κατά τη θέρµανση, 

∆t8/5, χρόνος ψύξης στο θερµοκρασιακό εύρος 800–500 
ο
C, sec 

E, µέτρο ελαστικότητας, GPa 

ET, εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας, MPa 

Κ, µέτρο στιβαρότητας, GPa 

N, πολυώνυµα, συναρτήσεις µορφής ή µετατόπισης 

T, θερµοκρασία, 
ο
C

 
ή K 

ΤS, θερµοκρασία επιφάνειας 

Το, αρχική θερµοκρασία 

Τmax, µέγιστη θερµοκρασία 

Τα–max, µέγιστη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης 

Τα–max
cr

, κρίσιµη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης 

Tliquidus, θερµοκρασία τήξης 

Τsolidus, θερµοκρασία στερεοποίησης 

Φ, εκλυόµενο ή απορροφούµενο ποσό ισχύος, W/m
3
    

X, ποσότητα φάσης, % 

 

 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 
 

ah, πλάτος διπλού ελλειψοειδούς, mm 

asm, µήκος ηµιάξονα απλού ελλειψοειδούς, mm 

a , σταθερή ποσότητα 

b , σταθερή ποσότητα 

b, συντελεστής συναρτήσεων µετατόπισης 

bsm, πλάτος ηµιάξονα απλού ελλειψοειδούς, mm 

bh, βάθος διπλού ελλειψοειδούς, mm 

cb, διαφορά µετατόπισης στη µέθοδο Newton Raphson, mm 

chf, µήκος διπλού ελλειψοειδούς (µικρός ηµιάξονας), mm 

chb, µήκος διπλού ελλειψοειδούς (µεγάλος ηµιάξονας), mm 

csm, βάθος απλού ελλειψοειδούς, mm 

cp, ειδική θερµοχωρητικότητα, J/kg 
o
C 
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ca, διόρθωση µετατόπισης, mm 

ct, µητρώο ειδικής θερµότητας πεπερασµένου στοιχείου 

dV, στοιχειώδης όγκος, m
3 

d, ολκιµότητα, % 

dmic, διάµετρος κόκκου, mm 

dn, ωφέλιµη διάµετρος δέσµης, mm 

e, αποκλίνουσα παραµόρφωση, strain 

e
e
, ελαστική αποκλίνουσα παραµόρφωση, strain 

e
pl

, πλαστική αποκλίνουσα παραµόρφωση, strain 

f, συνάρτηση διαρροής 

fr, ισχύς ακτινοβολίας W 

fc, ποσοστό παραγόµενης φάσης, % 

g, δυναµικό ροής στην πλαστικότητα και τον κανόνα ροής  

h, συντελεστής συναγωγής, W/m
2 ο

C 

heq, ισοδύναµος συντελεστής συναγωγής και ακτινοβολίας, W/m
2 o

C 

hpl, πάχος ελάσµατος, m 

i,j δείκτες διεύθυνσης 

k, µεταβλητή ισοτροπικής σκλήρυνσης 

kLVDT, συντελεστής µετατροπής των LVDT, mm/V 

kij, στοιχείο µητρώου ακαµψίας 

[k]e, µητρώο ακαµψίας πεπερασµένου στοιχείου 

kT, µητρώο αγωγιµότητας πεπερασµένου στοιχείου 

kE, συντελεστής GPa/
o
C 

l, µήκος, m 

lo, αρχικό µήκος, m 

lcrit, κρίσιµη παράµετρος µηχανικά επηρεασµένης ζώνης 

m, µάζα, kgr 

n, αύξων δείκτης 

nH, πειραµατικός εκθέτης σκλήρυνσης 

q, ροή ισχύος ανά µονάδα επιφάνειας, W/mm
2 

qS, επιφανειακή κατανοµή ισχύος, W/mm
2 

qSf, επιφανειακή κατανοµή ισχύος µπροστά από το τόξο, W/mm
2 

qSr, επιφανειακή κατανοµή ισχύος πίσω από το τόξο, W/mm
2 

qB, χωρική κατανοµή ισχύος, W/mm
3
 

rd, υπόλοιπο δύο διαφορικών εξισώσεων 

r, ακτίνα, mm 

r1, αδιάστατη παράµετρος 

rf, ποσοστό  εναπόθεσης προπορευόµενου ελλειψοειδούς, 

rb, ποσοστό εναπόθεσης ακολουθούµενου ελλειψοειδούς 

rn, ωφέλιµη ακτίνα δέσµης, mm 

s, αποκλίνουσα τάση, MPa 

t, χρόνος, sec 

to, αρχικός χρόνος, sec 

tt, πάχος, mm 

u, µετατόπιση στον άξονα x, mm 

),(~ yxu , εκτίµηση της συνάρτησης u(x,y) 

υ, µετατόπιση στον άξονα y, mm 

vsp, ταχύτητα, mm/sec 
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Αhd, σταθερή ποσότητα, GPa
–1 

A , σταθερή ποσότητα,  GPa
–1 

B , σταθερή ποσότητα,  GPa
–1 

Bhd, σταθερή ποσότητα, GPa
–1 

Chd, σταθερή ποσότητα, GPa
–1 

C, συγκέντρωση δέσµης, 1/mm
2 

D, διάµετρος, mm 

Do, αρχική διάµετρος, mm 

CE, ισοδύναµο άνθρακα, % 

G, µέτρο διάτµησης, GPa 

Η, Ενθαλπία, J/kg  

Ηi, συντελεστής στην ολοκλήρωση Gauss 

Η’, παράγοντας σκλήρυνσης του υλικού, MPa 

HV, σκληρότητα κατά Vickers 

Ι, ηλεκτρική ένταση, Ampere 

ID, δείκτης ολοκλήρωσης 

Ια, εσωτερική δύναµη, Ν 

Κ, εφαπτοµενικό µητρώο ακαµψίας 

Kmic, παράµετρος σκληρότητας, mm
–1/2

HV 

Lw, µήκος συγκόλλησης, m 

MS, θερµοκρασία έναρξης µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού,  

Μf ή  ΜF, θερµοκρασία περάτωσης µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού,  

P, εξωτερική δύναµη, Ν 

Q, θερµική Ισχύς, W 

QS, επιφανειακή ισχύς, W 

QB, χωρική ισχύς, W 

Qf, κατανοµή ισχύος µπροστά από το τόξο, W/mm
3
 

Qr, κατανοµή ισχύος πίσω από το τόξο, W/mm
3 

*Q̂ , ειδική θερµότητα τήξης, J/ kgr 

R1, ακτίνα, mm 

Ro, αρχική ακτίνα, mm 

R, υπόλοιπο δύναµης, Ν 

S, αποκλίνουσα τάση, MPa 

Smic, µικροδοµή, F=φερρίτης, P=περλίτης, Μ=µαρτενσίτης, Β=µπαινίτης, Α=ωστενίτης 

V, ηλεκτρική τάση, Volt 

Z1, Z2, Ζ3, Ζ4, συντελεστές στην εξίσωση Avrami 

Z, βάθος διάτρησης οπής,, mm 

 [C], µητρώο θερµικής αδράνειας 

{F}, µητρώο φορτίου 

{U}, µητρώο µετατόπισης 

{Κ}, µητρώο ελαστικότητας 

[K], µητρώο θερµικής αγωγιµότητας 

{R}, µητρώο υπολειπόµενης δύναµης, 

{Β}, µητρώο διασύνδεσης παραµορφώσεων – κοµβικών ταχυτήτων 

[Q], µητρώο θερµικής φόρτισης 

[
ν
R], µητρώο περιστροφής 

{α}, διεύθυνση ροής   

{σ}, µητρώο τάσης 

{s}
tr
, αποκλίνουσα τάση δοκιµής 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στην επιστηµονική περιοχή των συγκολλήσεων µπορεί κανείς να αναφέρει πληθώρα 
µελετών και δηµοσιεύσεων που αφορούν κυρίως στη µελέτη της φύσης της 
συγκόλλησης και της εφαρµογής της στην περιοχή της ναυπηγικής τεχνολογίας. Η 
διαδικασία της συγκόλλησης εµπεριέχει φαινόµενα που κυρίως σχετίζονται µε 
ανοµοιόµορφη θερµοκρασιακή φόρτιση των προς κατεργασία τεµαχίων. Περιοχές 
του µετάλλου κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης θερµαίνονται σε πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες και εν συνεχεία αποψύχονται άγοντας τη θερµότητα στο υπόλοιπο 
τεµάχιο. Η τοπική αυτή θέρµανση, συνοδευµένη από ψύξη, προκαλεί γεωµετρικές 
µεταβολές (αλλαγή σχήµατος τεµαχίων), που µε τη σειρά τους, παράγουν 
µεταβατικές και µόνιµες παραµορφώσεις στα προς συγκόλληση τεµάχια. Οι 
παραµορφώσεις και οι µετατοπίσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια των 
συγκολλήσεων, είναι αλληλένδετα συνδεδεµένες µεταξύ τους. Οι παραµορφώσεις 
που προκαλούνται κατά τη θέρµανση των τεµαχίων είναι κατά κύριο λόγο πλαστικής 
φύσεως, που έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη τάσεων, που σε συνδυασµό µε τη 
γεωµετρία της κατασκευής, προκαλούν σε αυτήν αλλαγή της γεωµετρίας και µόνιµες 
µετατοπίσεις. Οι αλλαγές αυτές της γεωµετρίας των συγκολλητών τεµαχίων, 
δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα στη σύνθεση της τελικής κατασκευής από τα 
επιµέρους συγκολλητά τεµάχια µε άµεση συνέπεια να µειώνουν σηµαντικά την 
ποιότητά της. Πέραν των συγκολλήσεων, µπορεί κανείς να επεκτείνει την πιο πάνω 
θεώρηση και στα στοιχεία µηχανών, γενικότερα.  
 
Εν γένει, τα στοιχεία µηχανών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας φορτίζονται κυρίως 
από δύο διαφορετικά εντατικά πεδία. Το πρώτο αφορά στο µηχανικό πεδίο και το 
δεύτερο στο θερµικό. Τα δύο πιο πάνω εντατικά πεδία συνυπάρχουν και επηρεάζει το 
ένα το άλλο µέσω των µετασχηµατισµών µικροδοµής του υλικού του στοιχείου και 
τις συστολοδιαστολές που προκαλούνται. Προκειµένου να καθοριστεί η 
θερµοµηχανική απόκριση του στοιχείου απαιτείται, εκτός της περιγραφής της 
διαστολής ή συστολής του υλικού συναρτήσει της θερµικής διέγερσης και η 
διασύνδεση των µετασχηµατισµών µικροδοµής µε το θερµικό και µηχανικό 
πρόβληµα. Μπορεί κανείς να αναφερθεί σε τρεις σηµαντικές κατηγορίες 
προβληµάτων: 
 
Κατηγορία 1. Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου το θερµοκρασιακό πεδίο που 
αναπτύσσεται στο στοιχείο µηχανής δεν επηρεάζει τη µικροδοµή του στοιχείου, αλλά 
ενδεχοµένως επιβάλλει στο στοιχείο να παραµορφώνεται θερµοελαστικά ή 
θερµοπλαστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, µετά την άρση του θερµοκρασιακού 
φορτίου, το στοιχείο µηχανής να µην έχει µεταβάλει τη µικροδοµή του, αλλά πιθανώς 
µόνο τη γεωµετρία του αναλόγως της µηχανικής του συµπεριφοράς. Ως ενδεικτικό 
παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση χαλύβδινων σωλήνων που µεταφέρουν θερµό 
αέρα σε συστήµατα κεντρικής θέρµανσης  όπου η θέρµανση γίνεται κάτω από τη 
θερµοκρασία Α1 (βλέπε και Σχήµα 1.1).  
Κατηγορία 2. Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου το θερµοκρασιακό πεδίο που 
αναπτύσσεται στο στοιχείο µηχανής επηρεάζει τη µικροδοµή του στοιχείου, 
οδηγώντας σε µεταβολή του κρυσταλλικού πλέγµατος. Εδώ µπορεί να γίνει ένας 
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διαχωρισµός σε δύο υποκατηγορίες: τις περιπτώσεις όπου η µεταβολή του πλέγµατος 
είναι σηµαντική, π.χ. µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός ή κατώτερος µπαινιτικός και 
στις περιπτώσεις όπου η µεταβολή είναι σχετικά µικρή, π.χ. περλιτικός 
µετασχηµατισµός. Επίσης, λόγω των υψηλών σχετικά τάσεων που δηµιουργούνται 
κατά τη θέρµανση, µέρος του στοιχείου συµπεριφέρεται θερµοπλαστικά. Μετά την 
άρση δηλαδή του θερµοκρασιακού φορτίου, το στοιχείο παρουσιάζει νέα 
µικρογραφική κατάσταση, νέα γεωµετρία και παραµένουσες τάσεις στο εσωτερικό 
του. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η θέρµανση χαλύβδινων στοιχείων σε 
θερµοκρασία πάνω από την Α1 ή εντός της ωστενιτικής περιοχής. 
Κατηγορία 3. Η πιο σύνθετη µορφή του προβλήµατος εστιάζεται στην περίπτωση 
όπου µέρος του στοιχείου µηχανής υφίσταται κατά τόπους µετασχηµατισµούς 
στερεής κατάστασης (κατηγορία 2) αναλόγως των θερµικών κύκλων (π.χ. 
ωστενιτικός, περλιτικός, µπαινιτικός και µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός για τους 
χάλυβες), ενώ παράλληλα µέρος του στοιχείου υφίσταται τήξη και 
επαναστερεοποίηση. Ταυτόχρονα, µέρος της κατασκευής συµπεριφέρεται 
θερµοελαστικά και µέρος αυτής θερµοπλαστικά. Τέτοια περίπτωση αφορά π.χ. στην 
επισκευή στοιχείων µηχανών µε επιφερόµενο ηλεκτρόδιο (κλείσιµο ρωγµής) και 
γενικότερα στις συγκολλήσεις. Η συναλλαγή, επίσης, µάζας του στοιχείου µε το 
περιβάλλον (τηκόµενο ηλεκτρόδιο) που µεταβάλλει τη µηχανική συµπεριφορά της 
κατασκευής, ορίζει πλήρως το σύνθετο αυτό πρόβληµα.  
 
Οι τρεις πιο πάνω κατηγορίες παρουσιάζονται τυπικά και στο Σχήµα 1.1, µε τα 
παραστατικά σηµεία 1, 2 και 3 εντός των αντίστοιχων περιοχών (κάτω του Α1, εντός 
της ωστενιτικής περιοχής και έως της Τliquidus αντίστοιχα), στο διάγραµµα φάσεων 
Fe–Fe3C ή σιδήρου άνθρακα. 

 

    
 

Σχήµα 1.1 Κατηγορίες του προβλήµατος 
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1.2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Η προσπάθεια για τον υπολογισµό των µεταβατικών και µόνιµων παραµορφώσεων 
κατά τη διάρκεια µιας θερµικής κατεργασίας ή συγκόλλησης δεν αποτελεί πρόβληµα 
του παρόντος δεδοµένου ότι έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντικό έργο στον τοµέα αυτό 
από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Πλήρη και εκτενή αναφορά για το state of the 
art µπορεί κανείς να βρει στα Κεφάλαια 2 – 4. 
 
Σε γενικές γραµµές, για την περίπτωση των συγκολλήσεων, όπου συνήθως απαιτείται 
ο υπολογισµός της θερµοµηχανικής απόκρισης της ανεγειρόµενης κατασκευής κατά 
τη διάρκεια της κατεργασίας, η τακτική που ακολουθείται από τη διεθνή 
επιστηµονική κοινότητα (Κεφάλαια 2 – 4) περιλαµβάνει τρεις διαφορετικούς τρόπους 
προσέγγισης του προβλήµατος, όπως συνοψίζονται πιο κάτω: 
 
1. Μελέτη του προβλήµατος µόνο µε πειραµατικά δεδοµένα και in–situ µετρήσεις 

µετατοπίσεων, παραµορφώσεων και θερµοκρασιών της συγκεκριµένης 
συγκολλητής κατασκευής. 

2. Προσέγγιση του προβλήµατος µόνο µε µαθηµατικά µοντέλα, υιοθετώντας 
διάφορες υποθέσεις για την επίλυση του προβλήµατος µετάδοσης θερµότητας και 
της µηχανικής απόκρισης της συγκεκριµένης συγκολλητής κατασκευής. 

3. Συνδυαστική µελέτη, κατά το 1 & 2.  
 
Η τελευταία περίπτωση είναι η πιο πλήρης και αυτή που µπορεί να οδηγήσει σε 
ασφαλή συµπεράσµατα και συνηθίζεται να περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 
 
1. Συγκόλληση της κατασκευής (ή µέρους αυτής) και µέτρηση της θερµοκρασιακής 

απόκρισης µέχρι να επιτευχθεί επαναληψιµότητα 
2. Για τις συνθήκες για τις οποίες επιτεύχθηκε η επαναληψιµότητα in–situ µέτρηση 

θερµοκρασιών, µετατοπίσεων και παραµορφώσεων 
3. Ανάπτυξη µαθηµατικού µοντέλου, βάσει των παραµέτρων της συγκόλλησης για 

τον υπολογισµό των θερµοκρασιών. 
4. Ανάπτυξη µαθηµατικού µοντέλου για τον υπολογισµό των παραµορφώσεων.  
5. Χρήση του θερµικού – µηχανικού µοντέλου για παραµετρική ανάλυση και 

εµβάθυνση σε σχετικά φαινόµενα.  
 
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο προσδιορισµός της θερµικής και µηχανικής 
συµπεριφοράς της συγκόλλησης κάθε χρονική στιγµή, ο υπολογισµός δηλαδή των 
θερµοκρασιών, µετατοπίσεων και τάσεων–παραµορφώσεων για τη συγκεκριµένη 
κατασκευή συναρτήσει του χρόνου της κατεργασίας.  
 
Οι διάφορες ερευνητικές προσπάθειες που κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί, όπως θα 
αναλυθεί εκτενώς στα Κεφάλαια 2 – 4, παρουσιάζουν πειραµατικά αποτελέσµατα 
αλλά και αποτελέσµατα αριθµητικής προσοµοίωσης. Στη συντριπτική πλειονότητα 
των δηµοσιευµένων µελετών, τα πειραµατικά αποτελέσµατα αφορούν σε in–situ 
µετρήσεις θερµοκρασιών και τελικών ή παραµενουσών τάσεων – µετατοπίσεων των 
συγκολλητών τεµαχίων. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται στη 
συνέχεια προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των αριθµητικών προσοµοιώσεων. 
Η µέτρηση των µεταβατικών τάσεων και παραµορφώσεων (κατά την διάρκεια του 
φαινόµενου) αποτελεί περίπτωση που σπάνια µελετάται λόγω του ακριβού 
εξοπλισµού που απαιτείται αλλά και της µεγάλης δυσκολίας που παρουσιάζεται στο 
να υπολογίσει κανείς τα µεγέθη αυτά µε αριθµητικές µεθόδους. Παράλληλα και 
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ανεξάρτητα των πειραµατικών µετρήσεων, πραγµατοποιείται ανάπτυξη αριθµητικών 
µοντέλων που εστιάζεται κυρίως στη χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων 
στοιχείων χρησιµοποιώντας τους κώδικες ADINA®, PASTA®, ABAQUS®, 
ANSYS®, JAC3D® και MARC®. Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται επιπλέον 
και ο κώδικας SYSWELD®. Το ενδιαφέρον, εκτός των άλλων εστιάζεται στο ότι ο 
κάθε κώδικας µπορεί να µοντελοποιήσει το φαινόµενο µε διαφορετικό τρόπο, 
προκαλώντας έτσι αποκλίσεις στα αποτελέσµατα αναλύσεων που µοντελοποιούν το 
ίδιο ακριβώς φαινόµενο. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντική η αξιολόγηση και εν 

συνεχεία η κατάλληλη εκλογή του κώδικα πεπερασµένων στοιχείων. Εκτός από τους 
διαφορετικούς κώδικες που έχουν χρησιµοποιηθεί, οι αναλύσεις διαφέρουν και ως 
προς τη διατύπωση. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι διατυπώσεις αφορούν σε 
δισδιάστατη ανάλυση επίπεδης παραµόρφωσης (2D – plane strain) ή δισδιάστατη 
αξονοσυµµετρική διατύπωση (2D – axisymmetric). Τα τελευταία χρόνια, µε την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας των Η/Υ και τη µείωση του κόστους της χωρητικότητας, 
αναπτύχθηκαν και µοντέλα βασισµένα σε τρισδιάστατη διατύπωση (3D), 
χρησιµοποιώντας στερεά στοιχεία ή επίπεδα στοιχεία στο χώρο. H ανάπτυξη ενός 
τέτοιου µοντέλου αποτελεί όµως και σήµερα ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα δεδοµένου 
ότι η ταχύτητα επεξεργασίας παραµένει ακόµα σε χαµηλά επίπεδα συγκρίνοντάς την 
µε την ταχύτητα που θα απαιτούνταν για τη σχετικά γρήγορη επίλυση µιας 
πραγµατικής τρισδιάστατης κατασκευής (π.χ. κατάστρωµα, φρακτή ή αεροσκάφος). 
Επιπλέον, τα τρισδιάστατα µοντέλα δεν επιτρέπουν την παραµετρική ανάλυση σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα και επιπλέον υστερούν σηµαντικά όσον αφορά στην 
αποσφαλµάτωση τους1. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η επιστηµονική κοινότητα 
υιοθέτησε τρισδιάστατη διατύπωση χωρίς πρώτα να έχει εξαντλήσει πλήρως τη 
διερεύνηση κάποιων καίριων ζητηµάτων χρησιµοποιώντας δισδιάστατη ανάλυση, 
όπως η επίδραση των µετασχηµατισµών δοµής στο µηχανικό µέρος του προβλήµατος. 
Στην κατηγορία αυτή, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην επίδραση των 
µετασχηµατισµών δοµής στις παραµένουσες και µεταβατικές τάσεις – µετατοπίσεις 
της κατασκευής ιδίως όταν ανεγείρονται λεπτότοιχες κατασκευές η παραµόρφωση 
των οποίων επηρεάζει αρνητικά την τελική τους ποιότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και ο µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός η επίδραση του οποίου στη 
µηχανική συµπεριφορά της κατασκευής δεν έχει µελετηθεί επαρκώς. Οι περισσότερες 
έρευνες επί του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού έχουν επικεντρωθεί σε κατεργασίες 
εκτός των συγκολλήσεων αναδυκνείοντας µια τάση για µείωση των παραµενουσών 
καταπονήσεων στην περίπτωση της δηµιουργίας µαρτενσίτη. Πέραν των 
προβληµάτων που αναφέρθηκαν και αφορούν στην κατάλληλη επιλογή του κώδικα, 
στη διατύπωση της ανάλυσης και στην υιοθέτηση ή όχι των µετασχηµατισµών δοµής, 
το ενδιαφέρον εστιάζεται και στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των διαφόρων ερευνών. Πιο συγκεκριµένα απουσιάζει εντελώς από την 
διεθνή βιβλιογραφική σκηνή ένας αλγόριθµος σύγκλισης των αποτελεσµάτων για την 
περίπτωση της θερµοµηχανικής ανάλυσης, όπου δύο διαφορετικά µη – γραµµικά 
µοντέλα (θερµικό – µηχανικό) συνεργάζονται στο πεδίο του χρόνου προς 
υπολογισµού κάποιων τεχνικών µεγεθών. Επιπλέον, από τη συντριπτική πλειονότητα 
των δηµοσιευµένων ερευνών απουσιάζει η παρουσίαση των αποτελεσµάτων από τα 
πρώιµα στάδια της «πρόβλεψης». Ο όρος «πρόβλεψη» αφορά στα αριθµητικά 
αποτελέσµατα τα οποία λαµβάνονται πριν πραγµατοποιηθούν τα πειράµατα ή πριν 
ανεγερθεί η κατασκευή. Αντίθετα, στις περισσότερες δηµοσιευµένες εργασίες 
παρουσιάζονται ως αποτελέσµατα «πρόβλεψης» τα αποτελέσµατα των αριθµητικών 
αναλύσεων αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία της προσαρµογής του µοντέλου στα 

πειραµατικά δεδοµένα. Με το τρόπο αυτό δεν αναδυκνείεται η ικανότητα της 

                                                
1 debugging 
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ερευνητικής οµάδας που δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα των ερευνών της να 
προσεγγίσει το πρόβληµα βασισµένη µόνο σε αριθµητικά δεδοµένα, που είναι και ο 
τελικός σκοπός.  
 
Βάσει των πιο πάνω παρατηρήσεων και αναφορών κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση 
ορισµένων θεµάτων που δεν έχουν ακόµα µελετηθεί σε βάθος από τη διεθνή 
επιστηµονική κοινότητα. 
 

1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

1.3.1 Πρωτοτυπία της διατριβής 
 
Βάσει των όσων αναφέρθηκαν στην §1.2 η διατριβή αρχικά θα εστιαστεί στα εξής: 
 

1. Να προσδιοριστεί βήµα προς βήµα η διαδικασία για την αντιµετώπιση ενός 
θερµοµηχανικού προβλήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των 
µετασχηµατισµών δοµής στερεάς κατάστασης  

 
2. Να αναπτυχθεί µια πρωτότυπη διαδικασία ελέγχου σύγκλισης των 

αποτελεσµάτων που λαµβάνονται από τα αριθµητικά µοντέλα (µέθοδος 
πεπερασµένων στοιχείων) που χρησιµοποιούν τον πιο πάνω αλγόριθµο, 
προκειµένου να διασφαλίζεται η ταχύτερη και οικονοµικότερη επίλυση 
σύνθετων προβληµάτων 

 
3. Να κάνει εν συνεχεία ένα σαφή διαχωρισµό των αναλύσεων σε α) αναλύσεις 

πρόβλεψης και β) αναλύσεις εµβάθυνσης – ανάλυσης, αντικρούοντας έτσι την 
τάση που παρατηρείται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, όπου τα αποτελέσµατα 
των αναλύσεων παρουσιάζονται στη συντριπτική τους πλειονότητα, ως 
αποτελέσµατα πρόβλεψης. 

 
4. Να αναδείξει την αναγκαιότητα για βαθµονόµηση – προσαρµογή των 

αριθµητικών µοντέλων µε βάση τα διαθέσιµα πραγµατικά δεδοµένα. 
 
5. Να πραγµατοποιήσει έλεγχο των πιο πάνω αλγορίθµων και ισχυρισµών µε 

πειραµατικά δεδοµένα (συγκολλήσεις) χρησιµοποιώντας το χάλυβα Ck45.   
  
Εν συνεχεία, µετά τη διερεύνηση και ανάπτυξη των πιο πάνω, η διατριβή αποσκοπεί 
στο να µελετήσει µερικά επιπλέον πρωτότυπα θέµατα όπως: 
 

1. Την επίδραση των µετασχηµατισµών δοµής στερεάς κατάστασης α) στο 
επίπεδο των γωνιακών µετατοπίσεων και β) στο επίπεδο των παραµενουσών 
τάσεων συγκολλητών ελασµάτων. Για τον λόγο αυτό γίνεται ακριβής 
θεώρηση της θερµοµηχανικής συµπεριφοράς του υλικού (Ck45), χρήση δύο 
διαφορετικών λογισµικών (ALGOR®–ABAQUS®), αλλά και εκτενή 
πειράµατα (σε µεταβατικό αλλά και τελικό στάδιο) για τον έλεγχο των 
αποτελεσµάτων. Μελετάται τόσο η ίδια η εφαρµογή της συγκόλλησης αλλά 
επιπλέον η περίπτωση της επιφανειακής κατεργασίας µε και χωρίς τήξη. 

 
2. Τη µελέτη της επίδρασης του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού στο επίπεδο 

των παραµενουσών τάσεων. Για τον σκοπό αυτό προσδιορίζονται οι πολύ 
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κρίσιµες µηχανικές ιδιότητες του παραγόµενου µαρτενσίτη µε τη βοήθεια 
ενός ιδιαίτερα πρωτότυπου πειράµατος. 

 
3. Τη µελέτη  της επίδρασης της α) θερµοκρασίας περάτωσης του µαρτενσιτικού 

µετασχηµατισµού και  β) της ολκιµότητας του παραγόµενου µαρτενσίτη στο 
επίπεδο των παραµενουσών τάσεων 

 

1.3.2 Ανάπτυξη κεφαλαίων διατριβής – λογικό διάγραµµα 
 
Η ροή των κεφαλαίων στην παρούσα διατριβή θα γίνει µε την ίδια σειρά που 
αντιµετωπίστηκε και επιλύθηκε το θερµοµηχανικό πρόβληµα. Πιο συγκεκριµένα, 
µετά από την επιστηµονική ανασκόπηση και την επεξήγηση κάποιων βασικών 
φαινόµενων που αφορούν τόσο στη θερµοµηχανική συµπεριφορά, όσο και στα 
υπολογιστικά και πειραµατικά εργαλεία χαρακτηρισµού που χρησιµοποιήθηκαν, θα 
ακολουθήσει η ροή των κεφαλαίων που συσχετίζονται µε τα όσα αναφέρθηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο. Θα γίνει διαδοχική ανάλυση: 
 

1. Στο πεδίο της πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των 
πειραµάτων (µελέτη του υλικού που χρησιµοποιήθηκε, χάλυβας Ck45) 

2. Στις πειραµατικές διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν και σε διάφορα ειδικά 
πειράµατα που επελέγησαν να γίνουν, προκειµένου να ληφθούν κάποια 
επιπλέον δεδοµένα, κυρίως όσον αφορά στη συµπεριφορά του υλικού σε 
διάφορα εύρη θερµοκρασιών 

3. Στο πεδίο των πειραµατικών αποτελεσµάτων 
4. Στη διαδικασία διασύνδεσης των πειραµατικών αποτελεσµάτων µε τα 

αντίστοιχα υπολογιστικά 
5. Στην ανάπτυξη των υπολογιστικών µοντέλων και στη θεώρηση διάφορων 

παραδοχών 
6. Στην παραµετρική ανάλυση των µοντέλων και στην εµβάθυνση των 

υπολογιστικών αποτελεσµάτων 
 
 
Προσκειµένου να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο τρόπος µε τον οποίο θα 
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που αναπτύχθηκε στις §1.1 έως §1.3.1 ακολουθεί το πιο 
κάτω λογικό διάγραµµα που χωρίζεται σε πέντε διαφορετικές φάσεις. 
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Φάση 1: Θεωρητική θεµελίωση και προετοιµασία για την ανάπτυξη µοντέλων 

 
Μελέτη βιβλιογραφίας και  

προσδιορισµός κρίσιµων παραµέτρων προβλήµατος 
↓ 

Προσδιορισµός φυσικών – θερµικών – µηχανικών ιδιοτήτων υλικού (χάλυβας Ck45) 
↓ 

∆ιασύνδεση ιδιοτήτων του υλικού µε τη µικροδοµή και τους θερµικούς κύκλους 
↓ 

Προσδιορισµός διαδικασίας προσαρµογής της θερµοµηχανικής συµπεριφοράς του 
υλικού σε ένα αριθµητικό µοντέλο 

 
Φάση 2: Ανάπτυξη µοντέλων – Προσπάθεια «πρόβλεψης» 

 
Αντιµετώπιση θερµικού προβλήµατος αρχικά µε αναλυτικές λύσεις  

Προγραµµατισµός πηγαίου κώδικα 
↓ 

Υπολογισµός κατανοµής των θερµοκρασιών 
↓ 

Ανάπτυξη διαδικασίας σύγκλισης θερµικών – µηχανικών µοντέλων πεπερασµένων 
στοιχείων 

↓ 
Ανάπτυξη λεπτοµερούς αριθµητικού µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων στην 

πλατφόρµα ALGOR® - «Πρόβλεψη» θερµοκρασιών. 
↓ 

Ανάπτυξη λεπτοµερούς αριθµητικού µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων στην 
πλατφόρµα ABAQUS® - «Πρόβλεψη» θερµοκρασιών – µετατοπίσεων. 

 
Φάση 3: Πραγµατοποίηση πειραµάτων, αξιολόγηση «πρόβλεψης» - 

«Προσαρµογή» 
 

Πραγµατοποίηση πειραµάτων συγκόλλησης. Μέτρηση µεταβατικών και 
παραµενουσών θερµοκρασιών – τάσεων – µετατοπίσεων. Μεταλλογραφικός 

χαρακτηρισµός  
↓ 

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων θερµικού µέρους αναλυτικής λύσης  
↓ 

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων «πρόβλεψης» θερµοκρασιών  
(ALGOR® και ABAQUS®) 

↓ 
Αναφορά στην ανάγκη προσαρµογής στα πειραµατικά δεδοµένα  

«Προσαρµογή» θερµικών µοντέλων  
(ALGOR® και ABAQUS®) 

↓ 
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων κατανοµής θερµοκρασιών µετά την «προσαρµογή» 

(ALGOR® και ABAQUS®) 
↓ 

Επίλυση µηχανικού µέρους χωρίς µετασχηµατισµούς δοµής µετά την «προσαρµογή» 
(ALGOR® και ABAQUS®) 

↓ 
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Επίλυση µηχανικού µέρους µε µετασχηµατισµούς δοµής κατά την «πρόβλεψη» αλλά 
και µετά την «προσαρµογή» (ABAQUS®) 

↓ 
Αξιολόγηση αποτελεσµάτων µηχανικού προβλήµατος µετά την «προσαρµογή» χωρίς 

µετασχηµατισµούς δοµής (ALGOR® και ABAQUS®) 
↓ 

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων µηχανικού προβλήµατος πριν και µετά την 
«προσαρµογή» µε µετασχηµατισµούς δοµής (ABAQUS®) 

↓ 
Συγκεντρωτική µελέτη αποτελεσµάτων (µόνιµα – µεταβατικά).  

↓ 
Ανάπτυξη συµπερασµάτων σχετικά µε την επίδραση των µετασχηµατισµών δοµής 

στο µηχανικό µέρος (τάσεις – µετατοπίσεις) 
↓ 

Αξιολόγηση εµπιστοσύνης στο αριθµητικό µοντέλο (ABAQUS®) για περαιτέρω 
χρήση σε παραµετρική ανάλυση 

 

Φάση 4: Μελέτη επίδρασης µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού 
 

Πραγµατοποίηση πρωτότυπων πειραµάτων βαφής µετάλλου συγκόλλησης 
↓ 

Μεταλλογραφικός χαρακτηρισµός παραγόµενου µαρτενσίτη 
 ↓ 

Προσέγγιση τάσης διαρροής παραγόµενου µαρτενσίτη προς χρήση στο αριθµητικό 
µοντέλο 

↓ 
Επέκταση του υπάρχοντος αριθµητικού µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων στην 

πλατφόρµα ABAQUS® - Υιοθέτηση µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού 
↓ 

Επίλυση θερµικού - µηχανικού µέρους  
↓ 

Μελέτη επίδρασης του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού στο επίπεδο των 
παραµενουσών τάσεων - µετατοπίσεων 

 
Φάση 5: Παραµετρική ανάλυση – διερεύνηση µοντέλων 

 
Μελέτη επίδρασης των µετασχηµατισµών δοµής σε κατεργασία bead – on plate µε 

και χωρίς τήξη 
↓ 

Μελέτη επίδρασης της θερµοκρασίας περάτωσης του µαρτενσιτικού 
µετασχηµατισµού στο επίπεδο των τελικών τάσεων – µετατοπίσεων 

 ↓ 
Μελέτη επίδρασης της ολκιµότητας του παραγόµενου µαρτενσίτη στο επίπεδο των 

τελικών τάσεων – µετατοπίσεων 
↓ 

Σύγκριση προγραµµάτων ABAQUS® – ALGOR® 
 ↓ 

Έλεγχος απλοποιητικών παραδοχών στην αριθµητική προσέγγιση (αρχικές συνθήκες, 
σύγκλιση, τύπος στοιχείων, διατήρηση ενέργειας, λανθάνουσα θερµότητα, 

µοντελοποίηση τήξης) 
↓ 
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Αξιολόγηση προγράµµατoς ALGOR® 
↓ 

Ανάπτυξη τελικών συµπερασµάτων 
 

Φάση 6: Ανάπτυξη τρισδιάστατου µοντέλου 

 
Ανάπτυξη τρισδιάστατου µοντέλου στην πλατφόρµα ALGOR® 

↓ 
Επίλυση θερµικού προβλήµατος χωρίς αποσφαλµάτωση και «προσαρµογή» 

↓ 
Επίλυση µηχανικού προβλήµατος 

↓ 
Αναφορά στις δυσκολίες της τρισδιάστατης µοντελοποίησης. 

 
 

Η πιο πάνω διαδικασία εικονίζεται συνοπτικά και στο πιο κάτω ∆ιάγραµµα. 
 

 
 
 

∆ιάγραµµα 1. ∆ιαδικασία αντιµετώπισης προβλήµατος 
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1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

1.4.1 Θερµικό Πεδίο 

 
Γενικά, µπορεί να θεωρηθεί ότι όλη η ισχύς της συγκόλλησης καταναλώνεται µε τη 
µορφή θερµικής ενέργειας στο τόξο συγκόλλησης (στην περίπτωση συγκολλήσεων 
τόξου), που όµως δεν προσδίδεται ολόκληρη στο προς συγκόλληση τεµάχιο, λόγω 
απωλειών. Για το λόγο αυτό η ωφέλιµη ισχύς γράφεται ως: 
 

VIQ aη=  (1.1) 

 
όπου Q η ωφέλιµη ισχύς, ηα ο βαθµός απόδοσης του τόξου και V, I η τάση και η 
ένταση του ρεύµατος, αντίστοιχα. Για παράδειγµα, στις περιπτώσεις συγκολλήσεων 
µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια (Shielded Metal Arc Welding ή SMAW), ο βαθµός 
απόδοσης του τόξου κυµαίνεται από 0.50 έως 0.90 εξαρτώµενος από πολλούς 
παράγοντες, κυριότεροι από τους οποίους είναι το µήκος του τόξου, η ένταση 
ρεύµατος και ο συγκολλητής. Η κατανοµή της ισχύος του τόξου είναι επίσης µια 
πολύ σηµαντική παράµετρος κατεργασίας. Τυπικές κατανοµές ισχύος τόξου 
συγκόλλησης και φλόγας εικονίζονται στο Σχήµα 1.2. 
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Σχήµα 1.2 Κατανοµή ισχύος συγκόλλησης τόξου και φλόγας 
 
Η βασική εξίσωση που περιγράφει τη µετάδοση θερµότητας είναι ο κανόνας αγωγής 
του Fourier, ο οποίος για επίπεδο σώµα και µονοδιάστατη µετάδοση θερµότητας 
παίρνει τη µορφή: 
 

dx

d
q

Τ
−= λ   (1.2) 

 
Η πυκνότητα παροχής θερµότητας q (W/m

2) που υπολογίζεται από τη σχέση (1.2) 
είναι η θερµότητα που µεταφέρεται δια αγωγής, παράλληλα προς τον x – άξονα στη 
µονάδα του χρόνου και της επιφάνειας. Εξαρτάται από την κλίση της θερµοκρασίας 
dT/dx. Το πρόσηµο πλην οφείλεται στο ότι τα ποσά dT και dx µεταβάλλονται 
αντίθετα, δηλαδή µε αυξανόµενη την απόσταση x ελαττώνεται η θερµοκρασία Τ. Το 
µέγεθος λ, αφορά στο συντελεστή θερµικής αγωγής (W/m

o
C). Ο συντελεστής 
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θερµικής αγωγής, γενικά εξαρτάται από τη θερµοκρασία και τη µικροδοµή του 
υλικού. Κατά τη µελέτη αγωγής θερµότητας σε ένα σώµα, το θέµα που ενδιαφέρει 
ιδιαίτερα είναι ο προσδιορισµός του θερµοκρασιακού πεδίου που προκύπτει από τις 
συνθήκες οι οποίες επικρατούν στα όρια του σώµατος µε την επιπλέον υπόθεση ότι 
µέσα στο σώµα υπάρχουν πηγές στις οποίες εκλύεται ανά µονάδα όγκου και χρόνου 
ποσό θερµότητας Φ. Σε ένα οµογενές µέσο στο οποίο υπάρχουν θερµοκρασιακές 
διαφορές και κατανοµή της θερµοκρασίας Τ(x,y,z), θα υπάρχει αγωγή δια µέσου µιας 
υποθετικής επιφάνειας ελέγχου µε αντίστοιχα ρεύµατα Qx, Qy και Qz. Ένας τυπικός 
διαφορικός όγκος του µέσου αυτού, διαστάσεων dx, dy, dz υπό µορφή κύβου για το 
ενεργειακό ισοζύγιο εικονίζεται στο Σχήµα 1.3. 
 

 
 

Σχήµα 1.3 ∆ιαφορικός όγκος από στερεό µέσο 
 

Στην περίπτωση αυτή, η εξίσωση µετάδοσης της θερµότητας στο πεδίο του χρόνου t 
και του χώρου, περιγράφεται από την [1]:  
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όπου cp, η θερµική χωρητικότητα (J/kg 

o
C), ρ η πυκνότητα (kg/m

3), Φ η παραγωγή 
της εσωτερικής ισχύος (W/m

3) και λx, λy, λz, o συντελεστής θερµικής αγωγής στις 
τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις x, y, z. Η σχέση (1.3) εκφράζει σε καρτεσιανές 
συντεταγµένες (x, y, z) τη γενική µορφή της εξίσωσης αγωγής. Η πιο πάνω εξίσωση 
αποτελεί τη σύζευξη του νόµου Fourier και της αρχής της διατήρησης της ενέργειας. 
Στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο συντελεστής θερµικής αγωγής λ είναι σταθερός 
και δεν εξαρτάται από τη θέση, προκύπτει η σχέση:  
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όπου α (=λ/cpρ) ο συντελεστής θερµικής διάχυσης, (m2

s). Προκειµένου να γίνει 
σωστή διατύπωση του προβλήµατος µετάδοσης θερµότητας σε ένα στερεό σώµα, 
πρέπει πρώτα να γίνει ορισµός των αρχικών συνοριακών συνθηκών. Η αρχική 
συνθήκη για τις περιπτώσεις των συγκολλήσεων είναι συνήθως η αρχικοποίηση των 
θερµοκρασιών σε όλο το σώµα µε τη µορφή, T=T(x,y,z,to). Οι συνοριακές συνθήκες, 
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αφορούν κυρίως στη συναλλαγή της θερµότητας µε τον περιβάλλοντα χώρο, και 
κυρίως συνήθως λαµβάνονται υπόψη µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
 

� µε εφαρµογή θερµοκρασιακού φορτίου σε µια επιφάνεια, 
� µε εφαρµογή µιας χρονικά εξαρτώµενης θερµικής κατανοµής σε µια 

επιφάνεια, και 
� µε εφαρµογή µιας θερµικής κατανοµής σε µια επιφάνεια, εξαρτώµενης από τη 

θερµοκρασία της και τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος ρευστού. 
 
Στην πρώτη περίπτωση, ανεξαρτήτως της θερµοκρασιακής κατανοµής στο εσωτερικό 
του σώµατος, όλα τα σηµεία που χαρακτηρίζουν τις επιφάνειες φέρουν 
χαρακτηριστική θερµοκρασία ΤS. Στη δεύτερη περίπτωση, επιβάλλεται µια θερµική 
κατανοµή στην επιφάνεια του σώµατος, που επίσης είναι ανεξάρτητη της 
θερµοκρασίας στο εσωτερικό της κατασκευής. Στην τρίτη περίπτωση, η συνοριακή 
συνθήκη αφορά στο νόµο του Newton και περιγράφεται από την: 
 

( )oSeq
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TTh
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∂
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−λ  (1.5) 

 
Κατά τη θεώρηση αυτή, η ισχύς που προσφέρεται ή καταναλώνεται στην επιφάνεια 
είναι ανάλογη της θερµοκρασιακής διαφοράς µεταξύ της επιφάνειας και του 
περιβάλλοντος ρευστού και περιγράφεται µέσω του συντελεστή heq που περιλαµβάνει 
αθροιστικά τα φαινόµενα συναγωγής και ακτινοβολίας.  

 

1.4.2 Μηχανικό Πεδίο 

 

1.4.2.1 Τάσεις και Παραµορφώσεις 

Ένα απλό πείραµα εφελκυσµού είναι αρκετό για να προσδιοριστεί η συµπεριφορά 
τάσης – παραµόρφωσης του υλικού.  Στο Σχήµα 1.4 εικονίζεται µια τυπική καµπύλη 
τάσης παραµόρφωσης ενός µαλακού χάλυβα. 
 

 
Σχήµα 1.4 Καµπύλη τάσης – παραµόρφωσης   

 
Το τµήµα ΑΒ αναπαριστά την κατάσταση του µετάλλου κατά την οποία οι 
διαταραχές αρχίζουν να µετακινούνται µέχρι να φτάσουν στα όρια των κόκκων, µια 
κατάσταση τυπική για τους όλκιµους χάλυβες. Το τµήµα αυτό της «ροής» του 
µετάλλου συνήθως αγνοείται. Πέρα από το όριο διαρροής, η τάση αυξάνει µε 



 35 

σηµαντική αύξηση της παραµόρφωσης. Εάν αρθεί το φορτίο στο σηµείο C, 
παρατηρείται µια ελαστική επανάταξη CD, µε κλίση όµοια αυτής της ελαστικής 
φόρτισης. Μέχρι το σηµείο αυτό, το υλικό έχει συσσωρεύσει συνολική παραµόρφωση 
ίση µε ε=OD.  Εάν το δοκίµιο φορτιστεί ξανά, τότε ακολουθείται η καµπύλη DCE ή 
κάποια πολύ κοντινή της, σχηµατίζοντας ένα µικρό βρόγχο υστέρησης. Η νέα τάση 
διαρροής του υλικού στην περίπτωση αυτή είναι µεγαλύτερη της αρχικής, φαινόµενο 
που ονοµάζεται και εργοσκλήρυνση2. Εάν από το σηµείο D, το δοκίµιο φορτιστεί µε 
θλιπτικό φορτίο, η τάση διαρροής θα είναι µικρότερη της αρχικής τάσης διαρροής σε 
θλίψη, φαινόµενο που συχνά αποκαλείται και φαινόµενο «Bauschinger». Τα µεγέθη 
της συµβατικής τάσης σ και της συµβατικής παραµόρφωσης ε υπολογίζονται ως προς 
τις αρχικές διαστάσεις του στερεού σώµατος ενώ η πραγµατική τάση σtrue και η 
πραγµατική παραµόρφωση εtrue υπολογίζονται ως προς τις στιγµιαίες πραγµατικές 
διαστάσεις.  
 
Κατά συνέπεια ισχύει ότι: 
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( )εσσ += 1true  
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όπου Αο η αρχική διατοµή του σώµατος κάθετη στην επιβαλλόµενη δύναµη F, A η 
τρέχουσα πραγµατική διατοµή, lo το αρχικό µήκος του σώµατος και l το τρέχον 
πραγµατικό µήκος. Τα κύρια χαρακτηριστικά µιας κατάστασης φόρτισης είναι το 
µητρώο των τάσεων, το µητρώο των παραµορφώσεων και το διάνυσµα µετατόπισης. 
Το µητρώο των τάσεων είναι ένα διάνυσµα εννέα συνιστωσών : 
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όπου ο πρώτος δείκτης δηλώνει τον άξονα στον οποίο το κάθετο επίπεδο δέχεται την 
εφαρµογή της τάσης, και ο δεύτερος τη διεύθυνση της τάσης. Επειδή υπάρχει 
συµµετρία των τάσεων σε ένα στοιχειώδη κύβο, οι πιο πάνω εννέα συνιστώσες 

απλοποιούνται σε έξι, καθότι jiij σσ = . Οι τάσεις µε όµοιους δείκτες καλούνται ορθές 

και οι υπόλοιπες διατµητικές. Εν συνεχεία, είναι δυνατή η διάσπαση του µητρώου 
των τάσεων µε χρήση του σφαιρικού3 µητρώου  και ενός αποκλίνοντος4 µητρώου 
 

                                                
2 Work Hardening 
3 spherical 
4
 deviatoric 
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Όπου δij το δέλτα του Kronecker µε δij=1 αν i=j και , δij=0 αν i≠j, και σ η µέση πίεση 
στο σηµείο αναφοράς. Η ίδια ακριβώς αντιστοιχία προκύπτει και για τις συνιστώσες 
των παραµορφώσεων. Οι τάσεις που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια των 
συγκολλήσεων ονοµάζονται και παραµένουσες (ή εσωτερικές) τάσεις. Οι εσωτερικές 
τάσεις είναι αυτές που υπάρχουν στο εσωτερικό ενός σώµατος χωρίς να υπάρχει 
εξωτερική φόρτιση. Οι τάσεις αυτές συνήθως δηµιουργούνται στην κατασκευή κατά 
τη διάρκεια της ανέγερσής της µέσω διαφόρων κατεργασιών κοπής ή διαµόρφωσης 
των στοιχείων που την αποτελούν. Οι εσωτερικές τάσεις διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες, πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης. Οι παραµένουσες τάσεις πρώτης 
τάξης εκτείνονται σε σχετικά µεγάλο µέρος του υλικού και είναι η µέση τάση στην 
οποία υπόκειται το υλικό αυτό. Οι παραµένουσες τάσεις δεύτερης τάξης 
αναπτύσσονται µεταξύ των ορίων των κόκκων, ενώ αυτές της τρίτης τάξης µεταξύ 
των ατόµων. Οι παραµένουσες τάσεις πρώτης τάξης είναι σε ισορροπία µεταξύ τους 
µέσα στα όρια της κατασκευής και για τον υπολογισµό των τάσεων αυτών η 
ισοτροπική διατύπωση του υλικού είναι συνήθως αρκετή. Αντίθετα, οι τάσεις 
ανώτερης τάξης µεταβάλλονται σηµαντικά εντός του κόκκου και εξαρτώνται από την 
ανισοτροπία του. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι εσωτερικές τάσεις είναι σε 
κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή, για κάθε επίπεδο κάθετο, για παράδειγµα στον άξονα 
x, ισχύει ότι: 
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όπου σx, η ορθή τάση µε συντεταγµένες (y, z) επί της επιφάνειας Α. Οι τάσεις λόγω 
συγκόλλησης, µπορούν να ταξινοµηθούν βάσει της διεύθυνσής τους, της αιτίας που 
τις προκάλεσε, αλλά και το χρόνο ζωής τους. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια της 
συγκόλλησης αναπτύσσονται µεταβατικές εσωτερικές τάσεις, ενώ µετά την πλήρη 
ψύξη υφίστανται µόνο οι παραµένουσες τάσεις. Όσον αφορά στη διεύθυνσή τους, οι 
τάσεις λόγω συγκόλλησης είναι διαµήκεις και εγκάρσιες,  ενώ όσον αφορά στην αιτία 
που τις προκάλεσε, αυτές είναι: 
 

� θερµικές, λόγω µη οµοιόµορφης κατανοµής του θερµοκρασιακού πεδίου, 
� µηχανικές, λόγω µηχανικής (ελαστο – πλαστικής) παραµόρφωσης του υλικού, 

και 
� τάσεις λόγω µετασχηµατισµών δοµής 
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Οι θερµικές τάσεις παύουν να υπάρχουν µετά την ψύξη του υλικού, δεδοµένου ότι 
αναπτύσσονται µόνο όσο µεταβάλλεται η θερµοκρασία του σώµατος σε σχέση µε την 
αρχική θερµοκρασία αναφοράς που µπορεί να θεωρηθεί η θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. Οι τάσεις εκ µετασχηµατισµών δοµής αναπτύσσονται σε ορισµένους 
χάλυβες, κυρίως σε αυτούς όπου οι µετασχηµατισµοί δοµής γίνονται σε χαµηλή 
θερµοκρασία. Αυτό οφείλεται στο ότι όταν οι  µετασχηµατισµοί λαµβάνουν χώρα σε 
υψηλή θερµοκρασία, όπου το υλικό είναι πολύ «µαλακό», η µεταβολή του πλέγµατος 
του κρυστάλλου του υλικού (λόγω του µετασχηµατισµού) γίνεται χωρίς σηµαντική 
αλλαγή της εντατικής του κατάστασης, δεδοµένου ότι η τάση διαρροής είναι 
πρακτικά µικρή. Τάσεις λόγω µηχανικής παραµόρφωσης αναπτύσσονται σε όλα τα 
στοιχειώδη τµήµατα του υλικού τα οποία υφίστανται µεταβολές µετατόπισης στα 
σύνορα που τα ορίζουν.  
 

1.4.2.2 Μετατοπίσεις στις συγκολλήσεις 

Λέγοντας µετατοπίσεις στις συγκολλήσεις, γενικά εννοούνται και αλλαγές σχήµατος5 
της προς συγκόλληση κατασκευής. Οι µετατοπίσεις αυτές µπορεί να είναι είτε 
µόνιµες είτε µεταβατικές [2, 3]. Οι συνήθεις βασικές µετατοπίσεις αφορούν σε: 
 

• συστολή κατά την εγκάρσια διεύθυνση,  

• συστολή κατά τη διαµήκη διεύθυνση,  

• γωνιακή παραµόρφωση στο επίπεδο του ελάσµατος, ή περιστροφική 
παραµόρφωση  

• διαµήκη κάµψη,  

• γωνιακή παραµόρφωση εκτός επιπέδου,  

• διαµήκη παραµόρφωση λυγισµού,  
 
Τυπικές περιπτώσεις για το σχήµα της τελικής συγκολλητής κατασκευής 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.5. 
 

 
∆ιαµήκης κάµψη και εκτός επιπέδου γωνιακή παραµόρφωση 

 

 
∆ιαµήκης συστολή 

                                                
5 displacement 
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Εγκάρσια συστολή 

 

 
Επίπεδη γωνιακή παραµόρφωση 

 

 
Λυγισµός κατά το διάµηκες 

 
Σχήµα 1.5 ∆ιάφοροι τύποι µετατοπίσεων συγκολλητών κατασκευών  

 
Η διαδικασία της συγκόλλησης προκαλεί πολύ µεγάλη ανοµοιόµορφη κατανοµή των 
θερµοκρασιών στα κατεργάσιµα τεµάχια. Οι περιοχές κοντά στο µέταλλο 
συγκόλλησης θερµαίνονται σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες και εν συνεχεία 
αποψύχονται, άγοντας τη θερµότητα σε µακρινότερες περιοχές του υλικού. Η τοπική 
αυτή θέρµανση και η επακόλουθη ψύξη, εισάγει θερµικές παραµορφώσεις στο υλικό 
που µε τη σειρά τους δηµιουργούν παραµένουσες τάσεις και παραµορφώσεις στην 
κατασκευή. Για την καλύτερη κατανόηση, µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι το υλικό 
αποτελείται από πολλά όµοια στοιχεία κυβικού σχήµατος. Η οµοιόµορφη θέρµανσή 
τους θα οδηγούσε σε οµοιόµορφη διαστολή αυτών στο πεδίο του χώρου, οπότε θα 
µπορούσε κανείς εύκολα να τα συνδέσει µεταξύ τους εν θερµώ ή εν συνεχεία, µετά 
την ψύξη τους εν ψυχρώ και να σχηµατίσει ολόκληρο το σώµα χωρίς την ανάπτυξη 
παραµενουσών τάσεων. Αντιθέτως, σε περίπτωση µη οµοιόµορφης θέρµανσης, το 
κάθε στοιχειώδες κυβικό σώµα θα προσπαθούσε να διασταλεί αναλόγως της 
θερµοκρασιακής διαφοράς ∆Τ που θα αναπτυσσόταν σε αυτό. Στην προκειµένη 
περίπτωση το κάθε στοιχείο θα είχε και διαφορετικό σχήµα και θα ήταν αδύνατη η 
σύνδεσή τους, ενώ το καθένα θα πρόβαλε αντίσταση στην τάση διαστολής του 



 39 

διπλανού του στοιχείου, αναπτύσσοντας έτσι µηχανικές τάσεις και παραµορφώσεις. 
Εάν οι τάσεις αυτές είναι ελαστικής µορφής, τότε, µετά την αποφόρτιση του κάθε 
στοιχείου, αυτά θα επέστρεφαν στην κατάσταση µηδενικής φόρτισης – κατάσταση 
που ονοµάζεται κατάσταση µηδενικής τάσης6. Εάν οι τάσεις που αναπτύσσονται είναι 
πέρα των ελαστικών τάσεων, µετά τη θερµική αποφόρτιση, θα παρατηρείται πιθανή 
µεταβολή σχήµατος αναλόγως της πλαστικής παραµόρφωσης. Επειδή το κάθε 
στοιχείο θα είχε και διαφορετικό σχήµα, για να συντεθεί ένα πλήρες συνεχές σώµα θα 
έπρεπε τα στοιχεία αυτά να συνδεθούν µεταξύ τους κάτω από προϋποθέσεις που θα 
οδηγούσε στη δηµιουργία παραµενουσών τάσεων. Στην πραγµατικότητα, η 
ανοµοιοµορφία της θερµοκρασιακής κατανοµής κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης 
προκαλεί ένα πολύ σύνθετο τρισδιάστατο εντατικό πεδίο και αυτό διότι το κάθε 
στοιχείο πιθανώς να διαστέλλεται διαφορετικά σε κάθε διεύθυνση. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, όµως, λόγω του ότι κάποιες συνιστώσες του µητρώου των τάσεων είναι 
µικρές ή µπορούν να αγνοηθούν, το πρόβληµα µπορεί, χωρίς άρση της γενικότητας, 
να θεωρηθεί είτε ως µονοδιάστατο είτε ως δύο διαστάσεων. 
 

1.4.2.3 Ανάπτυξη τάσεων 

1.4.2.3.1 Ελεύθερη διαστολή 
 
Οι σχέσεις τάσεων παραµορφώσεων στη θερµοελαστική ανάλυση γράφονται γενικά 
ως: 
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 (1.12) 

 
Όπου Ε το µέτρο ελαστικότητας, ν ο λόγος Poisson, ath  ο συντελεστής θερµικής 
διαστολής και G το µέτρο διάτµησης. Παρατηρεί κανείς, ότι η αύξηση της 
θερµοκρασίας επηρεάζει µόνο τις ορθές συνιστώσες (δij=1) και όχι τις διατµητικές, 
ενώ οι δύο πρώτοι όροι από την δεξιά πλευρά των δύο πρώτων εξισώσεων αφορούν 
σε µηχανική καταπόνηση. Εάν ένα σώµα, ισοτροπικό και οµογενές, µπορεί να 
διασταλεί ή να συσταλεί χωρίς κανένα περιορισµό λόγω οµοιογενούς µεταβολής της 
θερµοκρασίας, τότε βρίσκεται υπό κατάσταση ελεύθερης παραµόρφωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, οι µετατοπίσεις είναι απολύτως ανάλογες της θερµοκρασίας. Αυτό 
σηµαίνει ότι: 
 

ijthij a δε Τ=  (1.13) 

 
 

Η πιο πάνω εξίσωση δίνει ότι Τ=== tha332211 εεε . Αντικαθιστώντας την τιµή της 

παραµόρφωσης στην εξίσωση (1.12) προκύπτει ότι: 
 

                                                
6 Stress free 
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Συµπεραίνεται, λοιπόν, ότι, ενώ υπάρχει ελεύθερη διαστολή ή συστολή του σώµατος, 
η σύνθεση των τριών συνιστωσών των παραµορφώσεων µαζί µε την επίδραση του 
φαινόµενου Poisson οδηγεί το σώµα σε κατάσταση µηδενικής τάσης.  
 

1.4.2.3.2 ∆ιαµήκεις τάσεις 

 
Για τη µελέτη της ανάπτυξης των διαµηκών τάσεων, θεωρείται ένας στοιχειώδης 
κύβος dV=dxdydz κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης. Θεωρείται επίσης ότι αυτός δε 
µεταβάλλει τις διαστάσεις του κατά το διαµήκη άξονα – x (άξονας της συγκόλλησης). 
Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, η διαµήκης τάση σx µπορεί να µεταβάλλεται. Για 
λόγους απλούστευσης ας θεωρηθεί µονοδιάστατη διατύπωση, όπου δηλαδή κατά τον 
εγκάρσιο άξονα – y η τάση είναι µηδέν, καθότι το στοιχείο µπορεί να παραµορφωθεί 
ελεύθερα στον άξονα αυτό. Κατά συνέπεια ισχύει ότι: 
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Για να µελετηθεί, εν συνεχεία, η θερµοµηχανική απόκριση του στοιχείου, 
απαιτούνται δεδοµένα σχετικά µε τη θερµική παραµόρφωση του στοιχείου 
συναρτήσει της θερµοκρασίας και η καµπύλη τάσης – παραµόρφωσης του υλικού. 
Εάν αγνοηθούν οι µετασχηµατισµοί δοµής που αίρουν τη γραµµικότητα της θερµικής 
παραµόρφωσης, µπορεί αυτή να θεωρηθεί ως ευθεία γραµµή, κλίσης αth, δηλαδή: 
 

( )0Τ−Τ=Τ
thαε   (1.16) 

 
Το υλικό σε πρώτη φάση µπορεί να υποτεθεί ως ελαστικό–απολύτως πλαστικό. 
Έστω, επίσης, ότι οι µηχανικές ιδιότητες είναι ανεξάρτητες της θερµοκρασίας. Για 
την παρακολούθηση της µηχανικής συµπεριφοράς επιλέγεται ένας στοιχειώδης όγκος 
dV υπό συνθήκη πλήρους πάκτωσης (πείραµα Satoh [4 – 6]), όπως αυτό εικονίζεται 
στο Σχήµα 1.6. 

 
  

Σχήµα 1.6 Ισοδύναµο στοιχείο επίπεδης παραµόρφωσης 
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Για τη µελέτη της ανάπτυξης των παραµενουσών τάσεων µπορεί να θεωρηθούν τα 
εξής: Αρχικά, το στοιχείο dV µήκους dx βρίσκεται υπό κατάσταση µηδενικής τάσης. 
Η ύπαρξη της πάκτωσης και η αύξηση της θερµοκρασίας του στοιχείου σε 
θερµοκρασία Τ1 ισοδυναµεί µε θλιπτική µηχανική καταπόνηση. Στην περίπτωση αυτή 
η επιβληθείσα µηχανική παραµόρφωση είναι ίση και αντίθετη της θερµικής 
παραµόρφωσης. Έστω ότι η θερµοκρασία Τ1 αντιστοιχεί σε παραµόρφωση που να 
προκαλεί οριακή διαρροή του στοιχείου. Κατά συνέπεια:  
 
ε1=αth(Τ1–Το)= σy/Ε  (1.17) 
 
όπου σy το όριο διαρροής, από όπου προκύπτει ότι:   
 

Τ1=Το+σy/αthΕ  (1.18) 
 
Περαιτέρω αύξηση της θερµοκρασίας από Τ1 σε Τ2 αντιστοιχεί σε αύξηση της 
µηχανικής παραµόρφωσης υπό σταθερή τάση διαρροής σy. Στην περίπτωση αυτή, η 
ύπαρξη της πάκτωσης ισοδυναµεί µε µηχανική καταπόνηση που θλίβει το στοιχείο 
υπό σταθερή τάση. Η συνολική παραµόρφωση είναι ίση µε: 
 
ε2=αth(Τ2–Το)  (1.19) 
 
που περιλαµβάνει µία ελαστική (ίση µε ε1) και µία πλαστική συνιστώσα της 
µηχανικής παραµόρφωσης. Κατά συνέπεια, σε κάθε στάδιο θέρµανσης ή ψύξης, όλη 
η επιβαλλόµενη θερµική παραµόρφωση µετατρέπεται σε παραµόρφωση µηχανικής 
µορφής στο υπό µελέτη στοιχείο. Εάν, εν συνεχεία, το στοιχείο αποφορτιστεί θερµικά 
από τη θερµοκρασία Τ2 στην αρχική του θερµοκρασία Το, τότε θα πρέπει να συσταλεί 
κατά:  
 
ε=αth(Τ2–Το)=ε2  (1.20) 
 
αποδίδοντας έτσι όλη τη θερµική παραµόρφωση στο περιβάλλον. Μετά την 
θερµοκρασιακή αποφόρτιση, το στοιχείο επιστρέφει στην κατάσταση µηδενικής 
µηχανικής παραµόρφωσης υπό τάση διαρροής. Η πιο πάνω πορεία παρουσιάζεται, για 
την περίπτωση των χαλύβων, µε σκαρίφηµα στο Σχήµα 1.7. 
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Σχήµα 1.7 Απόκριση στοιχείου στο διάγραµµα τάσης – παραµόρφωσης 
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Κατά την ίδια ακριβώς θεώρηση µπορεί να αντιµετωπιστεί και το σύστηµα των τριών 
ράβδων µε κοινά άκρα, κοινής διατοµής. Έστω, για παράδειγµα, ένα σύστηµα τριών 
χαλύβδινων ράβδων µε τα άκρα τους υπό κοινή συνοριακή συνθήκη, όπως 
εικονίζεται στο Σχήµα 1.8. Η µεσαία ράβδος (χρώµατος κόκκινου) και οι δύο ακραίες 
ράβδοι (χρώµατος πορτοκαλί) βρίσκονται υπό κοινή οριακή συνθήκη µέσω των 
δοκών πακτώσεως (χρώµατος πράσινου). Η ύπαρξη των δύο ακραίων ράβδων 
προσφέρει στο σύστηµα τη δυνατότητα της αξονικής µετατόπισης σε αντίθεση µε την 
αυστηρή συνοριακή συνθήκη του Σχήµατος 1.6. Η πλήρως πακτωµένη συνθήκη, 
µπορεί και εδώ να εφαρµοστεί, πρακτικά, µε σηµαντική αύξηση της διατοµής των 
δύο ακραίων ράβδων.  

 

 
 

Σχήµα 1.8 Σύστηµα τριών ράβδων 
 
Θερµαίνοντας τη µεσαία ράβδο σε θερµοκρασία Τmax, αυτή θα προσπαθήσει να 
διασταλεί ως προς το αρχικό της µήκος. Εάν δεν υπήρχε ο περιορισµός, η ράβδος 
αυτή θα είχε τελικό µήκος π.χ. µέχρι το ύψος που ορίζεται από τη βοηθητική γραµµή 
ΑΑ’ και θα είχε αξονική τάση σ=0, όπως χαρακτηριστικά αναλύθηκε στην 
προηγούµενη παράγραφο. Η ύπαρξη, όµως, της συνοριακής συνθήκης αναγκάζει 
ουσιαστικά τη ράβδο, από την κατάσταση µηδενικής τάσης (µε µήκος µέχρι το ΑΑ’) 
να διασταλεί σε µικρότερο ποσοστό (έως το ΒΒ’). Η διαστολή αυτή αντιστοιχεί σε 
µία µηχανική καταπόνηση που προκαλεί θλίψη στη µεσαία ράβδο. Έτσι, οι ακραίες 
ράβδοι που δεν επιτρέπουν την ελεύθερη διαστολή της µεσαίας ράβδου προκαλούν τη 
δηµιουργία θλιπτικών τάσεων και βρίσκονται υπό εφελκυστική καταπόνηση. Εάν, η 
φόρτιση κατά τη θέρµανση παραµείνει εντός ελαστικών ορίων, µετά την ψύξη το 
σύστηµα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Εάν, δηλαδή, αφαιρεθούν οι 
ακριανές ράβδοι υπό θερµοκρασία Τmax, η µεσαία θα ανακτήσει το µήκος της µέχρι το 
ΑΑ’ και, εάν ακολουθήσει ψύξη, αυτή θα επανέλθει στο ΟΟ’. Στην αντίθετη 
περίπτωση, εάν η θέρµανση προκαλέσει διαρροή στη µεσαία ράβδο, τότε αφαίρεση 
των ακραίων ράβδων υπό θερµοκρασία Τmax θα φέρει τη µεσαία ράβδο σε µήκος 
µεταξύ του ΒΒ’ και ΑΑ’ λόγω της ελαστική επανάταξής της. Εάν ακολουθήσει ψύξη, 
αυτή αποφορτίζεται κατά:  
 
ε=αth(Tmax–Το) (1.21) 
 

που έχει ως αποτέλεσµα να έχει µήκος µικρότερο του ΟΟ’. Εάν δεν αγνοηθεί η 
µηχανική σύζευξη των ακραίων ράβδων, τότε, µετά την ψύξη, η µεσαία ράβδος θα 
τείνει να συµπιέσει τις ακραίες ράβδους βρισκόµενη υπό κατάσταση εφελκυσµού. 
Έτσι, στην κεντρική ράβδο, που µπορεί να αναπαραστήσει το µέταλλο συγκόλλησης 
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ή τις περιοχές που θερµαίνονται σε υψηλή θερµοκρασία ώστε να υποστούν διαρροή, 
αναπτύσσονται εφελκυστικές τάσεις, ενώ στις ακριανές, που αναπαριστούν το 
µέταλλο βάσης, θλιπτικές. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι αναπτύσσονται παραµένουσες 
τάσεις και στο τµήµα της κατασκευής που δεν υπέστη θερµοκρασιακή φόρτιση αλλά 
ήταν σε µηχανική σύζευξη µε την εν λόγω ράβδο.  
 
Στην περίπτωση της ράβδου υπάρχει µηχανική σύζευξη µε τρίτα στοιχεία. Στην 
περίπτωση του στοιχείου dV, εάν δεν υπήρχε η συνοριακή πάκτωση, αλλά οι 
αντιδράσεις από ένα διπλανό στοιχειώδη όγκο dV’, ο οποίος υφίσταται διαφορετική 
θερµοκρασιακή φόρτιση από τον dV, λόγω µεγαλύτερης απόστασής του από την πηγή 
θερµότητας, τότε ο όγκος dV θα µπορούσε να µεταβάλλει τις διαστάσεις του κατά τον 
διαµήκη άξονα υπό συνθήκες απόλυτης σύζευξης των µετατοπίσεων µε τον dV’. Στην 
περίπτωση αυτή, ο όγκος dV θα υπόκειντο και σε παραµόρφωση ανάλογη και της 
µεταβολής του µήκους του ∆l, που θα είχε επιπλέον µία ελαστική και µία πλαστική 
συνιστώσα. Αυτό αναπαρίσταται και στο Σχήµα 1.9, όπου το στοιχειώδες τµήµα του 
µετάλλου συγκόλλησης (ΜΣ) δέχεται τη µηχανική αλληλεπίδραση από το τµήµα της 
θερµικά επηρεασµένης ζώνης (ΘΕΖ), η οποία είναι σε σύζευξη µε το µέταλλο βάσης 
(ΜΒ) που συµπεριφέρεται θερµοπλαστικά (ΤΡ) και το ψυχρό µέταλλο βάσης που 
συµπεριφέρεται θερµοελαστικά (ΤΕ). 
 

 
Σχήµα 1.9 Θερµοµηχανική σύζευξη στοιχείων 

 
Ο ρυθµός µε τον οποίο αλλάζει η τάση στον στοιχειώδη όγκο είναι ανάλογος της 
θερµοκρασιακής διαφοράς των µεταξύ τους στοιχείων και εξαρτάται και από τη 
συµπεριφορά της τάσης διαρροής σy από τη θερµοκρασία. Όπως είναι γνωστό, σε 
υψηλές θερµοκρασίες η τάση διαρροής του υλικού είναι σηµαντικά χαµηλή και 
θεωρητικά µηδενίζεται σε θερµοκρασία Τliquidus, οδηγώντας έτσι το υλικό σε 
κατάσταση µηδενικής τάσης. Κατά την ψύξη, τα στοιχεία αυτά συστελλόµενα από 
την κατάσταση µηδενικής τάσης, αναπτύσσουν εφελκυστικές τάσεις λόγω του ότι το 
γύρω υλικό ανθίσταται στη συστολή αυτή. Κατά συνέπεια, στοιχεία που ανήκουν 
µέσα στην περιοχή που περιβάλλεται από την Τliquidus ανήκουν στην περιοχή 
χαλάρωσης (Σχήµα 1.10α). Τα στοιχεία που βρίσκονται µπροστά από το τόξο 
συγκόλλησης βρίσκονται υπό κατάσταση θλίψης (Σχήµα 1.10γ), ενώ αυτά που 
βρίσκονται πίσω από το τόξο συγκόλλησης και σε µικρή απόσταση από τον άξονα 
της ραφής µεταπίπτουν σταδιακά σε κατάσταση εφελκυσµού, όπως εικονίζεται στο 
Σχήµα 1.10β. 
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Σχήµα 1.10 Μηχανική συµπεριφορά στοιχείων  

 
Εάν, εν συνεχεία, θεωρηθούν 7 κρίσιµα σηµεία σε όλη την έκταση της ζώνης 
συγκόλλησης (Σχήµα 1.10), τότε προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 
 

1. Το σηµείο 1, έµπροσθεν του τόξου, υφίσταται αύξηση της θερµοκρασίας, µε 
αποτέλεσµα τη διαµήκη θλίψη σε θερµοελαστικό ή θερµοπλαστικό επίπεδο.  

2. Στο σηµείο 2, η  µηχανική ιστορία είναι αυτή του 1 µε επιπλέον πλαστική 
παραµόρφωση και διαρροή υπό τάση σy, καθότι η µέγιστη θερµοκρασία στην 
οποία αυτό φτάνει είναι σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση  µε το σηµείο 1. Το 
µέγεθος της θερµοκρασίας αυτής καθορίζει και την έκταση της διαρροής.  

3. Το σηµείο 3 παρουσιάζει κοινή ιστορία µε το 2, µε επιπλέον τη φάση της 
µερικής ψύξης, κατά την οποία αντιστρέφεται το πρόσηµο της τάσης, καθώς η 
θερµική παραµόρφωση µειώνεται λόγω σταδιακής µείωσης της 
θερµοκρασίας.  

4. Σηµεία που ανήκουν µέσα στη ζώνη «χαλάρωσης», όπως το 7, ξεκινούν από 
κατάσταση µηδενικής τάσης και υφίστανται ελαστικό–πλαστικό εφελκυσµό.  

5. Το σηµείο 6 συµπεριφέρεται όπως και το σηµείο 7, µε περαιτέρω αποφόρτιση 
κατά την ψύξη. 

6. Τα σηµεία 4 και 5 σε σχέση µε το 3, έχουν υποστεί θερµικό κύκλο 
µεγαλύτερης µέγιστης θερµοκρασίας και υφίστανται εκ νέου διαρροή υπό 
θλιπτική παραµόρφωση. Λόγω της µηχανικής σύζευξης µε τα διπλανά 
στοιχεία που συνυπάρχουν, προκαλείται επίσης εκτεταµένη διαρροή µέχρι 
ενός σηµείου, όπου ακολουθεί γραµµική αποφόρτιση µέχρι της πλήρους 
ψύξης. 

 
Μετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όπου έχει επέλθει πλήρης ψύξη, συνήθως 
το µέταλλο συγκόλλησης βρίσκεται υπό διαµήκη εφελκυσµό υπό τάση (τάξη 
µεγέθους) ίση µε την τάση διαρροής σε εφελκυσµό, ενώ η περιοχή γύρω από τη ραφή 
βρίσκεται υπό θλιπτικό φορτίο κατανεµηµένο έτσι ώστε να διατηρείται η ισορροπία 
των δυνάµεων και των ροπών στην υπό µελέτη περιοχή. 
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1.4.2.3.3 Εγκάρσιες τάσεις 
 
Εν γένει η συµπεριφορά των εγκαρσίων τάσεων είναι όµοια αυτής των διαµηκών 
τάσεων, κυρίως στην αρχή της φάσης ψύξης. Αρκετά µπροστά από το τόξο 
συγκόλλησης η τάση είναι µηδενική, λόγω του ότι ακόµα δεν έχει επέλθει αύξηση της 
θερµοκρασίας. Καθώς πλησιάζει κανείς προς το τόξο, πάνω στη γραµµή 
συγκόλλησης, παρατηρείται µια αύξηση των τάσεων εφελκυστικής µορφής, χωρίς να 
έχει αυξηθεί σηµαντικά η θερµοκρασία. Εν συνεχεία, παρατηρείται σηµαντική 
θλιπτική τάση που φτάνει την τάση διαρροής σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες. Σε 
περιοχές υψηλότερης θερµοκρασίας, η τάση αγγίζει το µηδέν, λόγω της µηδενικής 
τάσης διαρροής σε τόσο υψηλές θερµοκρασίες. Αρκετά πίσω από το τόξο, το υλικό 
έχει ανακτήσει σηµαντικό µέρος της ακαµψίας του ώστε να µπορέσει να αντισταθεί 
στην παραµόρφωση που οφείλεται στην αύξηση της θερµοκρασίας. Κατά την ψύξη, 
οι περιοχές κοντά στη ραφή συστέλλονται δηµιουργώντας προοδευτικά εφελκυστικές 
φορτίσεις [7].  
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1.4.2.4 Παραµένουσες τάσεις 

 

1.4.2.4.1 ∆ιαµήκεις παραµένουσες τάσεις 

 
Οι µέγιστες διαµήκεις παραµένουσες τάσεις είναι συνήθως ίσες µε την τάση διαρροής 
του υλικού σε εφελκυσµό σy. Οι τιµές αυτές µικραίνουν όσο αποµακρύνεται κανείς 
από τη ραφή συγκόλλησης, για να γίνουν θλιπτικές σε ορισµένη εγκάρσια απόσταση 
από αυτή. Αναλόγως της κραµάτωσης του µετάλλου συγκόλλησης [8, 9], οι 
παραµένουσες τάσεις µπορεί να παρουσιάζουν ποιοτικά, τις µορφές των Σχηµάτων 
1.11 και 1.12 (µε κόκκινη γραµµή εννοείται το µέταλλο συγκόλλησης). 
 

     
 

Σχήµα 1.11 Κατανοµές παραµενουσών τάσεων για µαλακούς χάλυβες   
 

 
 

Σχήµα 1.12 Κατανοµές παραµενουσών τάσεων για σκληρούς χάλυβες µε φερριτικό 
µέταλλο συγκόλλησης  

 
Η τυπική περίπτωση κατανοµής των παραµενουσών τάσεων για τους µαλακούς 
συγκολλήσιµους χάλυβες εικονίζεται στο Σχήµα 1.11, όπου η διαµήκης παραµένουσα 
τάση είναι ίση µε την τάση διαρροής του υλικού. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου το 
µέταλλο συγκόλλησης και το µέταλλο βάσης υφίστανται σηµαντική σκλήρυνση της 
δοµής τους λόγω µετασχηµατισµών στερεάς κατάστασης κατά την ψύξη (Σχήµα 
1.12), παρατηρείται µείωση των παραµενουσών τάσεων στη ραφή, ακόµα και πιθανή 
αναστροφή του πρόσηµου. Οι µετασχηµατισµοί δοµής κατά τη διάρκεια της 
κατεργασίας µπορούν να µεταβάλλουν σηµαντικά το επίπεδο των παραµενουσών 
τάσεων. Η ανάπτυξη των παραµενουσών τάσεων κατά τη διάρκεια του πειράµατος 
Satoh κατά Andersen [8] για την περίπτωση των µετασχηµατισµών δοµής σε ένα 
υποευτηκτοειδή χάλυβα εικονίζεται στο Σχήµα 1.13. Εδώ, σε αντίθεση µε τα όσα 
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παρουσιάστηκαν πρωτύτερα σχετικά µε τη θερµοµηχανική συµπεριφορά του 
στοιχείου dV, η τάση διαρροής επηρεάζεται τόσο από τη θερµοκρασία όσο και από 
τους µετασχηµατισµούς δοµής. 
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Σχήµα 1.13 Εξέλιξη της διαµήκους τάσης στο πείραµα Satoh [8] 
 
Εάν το υλικό (χάλυβας) κατά τη διάρκεια της ψύξης υφίσταται µετασχηµατισµό 
δοµής σε χαµηλές θερµοκρασίες (π.χ. µαρτενσιτικός), η συστολή µετατρέπεται στο 
θερµοκρασιακό εύρος του µετασχηµατισµού, σε διαστολή, λόγω αλλαγής των 
διαστάσεων του πλέγµατος που χαρακτηρίζει τη παραγόµενη µικροδοµή. Οι 
σχηµατιζόµενες εφελκυστικές τάσεις στην περίπτωση αυτή µειώνονται, µε 
αποτέλεσµα πολλές φορές να µετατρέπονται σε θλιπτικές. Η τελική ψύξη µετά το 
πέρας του µετασχηµατισµού προκαλεί εκ νέου συστολή που τείνει να αυξήσει ξανά 
τις τάσεις από θλιπτικές σε εφελκυστικές. Η τελική κατανοµή των τάσεων εξαρτάται 
από το µέγεθος της παραµόρφωσης µετασχηµατισµού και τη θερµοκρασία 
περάτωσης του µετασχηµατισµού δοµής. Σηµειώνεται, πως οι µετασχηµατισµοί 
δοµής σε υψηλή θερµοκρασία δεν επηρεάζουν σηµαντικά το επίπεδο των 
παραµενουσών τάσεων δεδοµένης της µικρής τάσης διαρροής στη θερµοκρασία αυτή. 
Το πλάτος της ζώνης, κατά την οποία το υλικό υφίσταται διαρροή, εξαρτάται από τις 
παραµέτρους της κατεργασίας, το υλικό και την ακαµψία της κατασκευής. Όσον 
αφορά στο υλικό, όσο µεγαλύτερη είναι η τάση διαρροής τόσο στενότερη είναι η 
ζώνη αυτή, µιας και το υλικό διαρρέει σε όλο και υψηλότερη θερµοκρασία, που µε τη 
σειρά της εξαρτάται και από τις παραµέτρους συγκόλλησης. Αντίθετα, το µέτρο 
ελαστικότητας και ο συντελεστής θερµικής διαστολής αυξάνουν το πλάτος της ζώνης 
αυτής.  Οι διαµήκεις τάσεις αρχίζουν να αναπτύσσονται σε κάποια απόσταση από τα 
άκρα των συγκολλητών ελασµάτων και µεγιστοποιούνται στο κέντρο της 
συγκόλλησης. Εν γένει, µε αύξηση του µήκους της συγκόλλησης, αυξάνεται και η 
µέγιστη τιµή της τάσης που παρατηρείται στο κέντρο της ραφής.  
 

1.4.2.4.2 Εγκάρσιες παραµένουσες τάσεις 
 
Όσον αφορά στις εγκάρσιες κατανοµές των παραµενουσών τάσεων, αυτές 
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η διαµήκης και εγκάρσια συστολή, οι 
µετασχηµατισµοί δοµής, η ταχύτητα συγκόλλησης, οι συνοριακές συνθήκες, το µήκος 
και το πλάτος των ελασµάτων. Τυπικές περιπτώσεις διαµηκών κατανοµών των 
µέγιστων εγκαρσίων παραµενουσών τάσεων σε συγκολλητά ελάσµατα [9] 
εικονίζονται στο Σχήµα 1.14. 
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(α)      (β) 

 
Σχήµα 1.14 Τυπικές διαµήκεις κατανοµές των µέγιστων εγκαρσίων παραµενουσών 

τάσεων 
 

Στο Σχήµα 1.14α, εικονίζεται η τυπική κατανοµή των εγκαρσίων τάσεων σε 
µετωπικές συγκολλήσεις µιας στρώσης, µεγάλου µήκους ελασµάτων και σχετικά 
µεγάλης ταχύτητας συγκόλλησης µε εγκάρσιο περιορισµό. Σε σχετικά κοντά και 
στενά ελάσµατα και µε σχετικά µεγάλη ταχύτητα συγκόλλησης, οι κατανοµές έχουν 
τη µορφή του Σχήµατος 1.14β.  
 

1.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ 

 

1.5.1 Εγκάρσια και ∆ιαµήκης Συστολή 

 
Μια από τις πιο σηµαντικές και συνήθεις περιπτώσεις συγκολλήσεων αφορούν σε 
συγκολλήσεις µίας στρώσης σε λεπτά ελάσµατα (µέχρι και 6 mm). Ο µηχανισµός των 
µετατοπίσεων είναι χαρακτηριστικός για τις περισσότερες περιπτώσεις των 
συγκολλήσεων. Για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει λεπτοµερής ανάλυση της 
περίπτωσης αυτής. Εάν θεωρηθεί η περίπτωση συγκόλλησης ελασµάτων µιας 
στρώσης, τότε σε µία εγκάρσια τοµή πάχους dx µπορεί κανείς να διακρίνει τρεις 
ζώνες (Σχήµα  1.15). 
 

• Τη ζώνη 1, όπου το µέταλλο παρουσιάζει µηδενική ή έστω πολύ χαµηλή τάση 
διαρροής. Θεωρητικά η περιοχή αφορά στη λίµνη συγκόλλησης. Πρακτικά για 
τους χάλυβες µπορεί να περιλάβει και τις περιοχές που περικλείονται από την 
ισοθερµοκρασιακή των 600 

ο
C και άνω (µαλακοί χάλυβες). 

• Την ενδιάµεση ζώνη 2. 

• Την αποµακρυσµένη ζώνη 3, όπου η αύξηση της θερµοκρασίας είναι µικρή. Η 
ζώνη αυτή ουσιαστικά περικλείει τη ζώνη 2 µην αφήνοντάς την να διασταλεί. 

 
Η εγκάρσια αυτή τοµή, εικονίζεται στο Σχήµα 1.15. Το µέταλλο συγκόλλησης 
αναπαρίσταται µε τα στοιχεία της περιοχής 1, η θερµικά επηρεασµένη ζώνη µε τα 
στοιχεία της περιοχής 2 και το µέταλλο βάσης µε τα στοιχεία της περιοχής 3. 
(Πρόκειται για πεπερασµένα στοιχεία, για τα οποία µεγαλύτερη ανάλυση θα γίνει στο 
Κεφάλαιο 5). 
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Σχήµα 1.15 Εγκάρσια συστολή κατά ∆tr µιας τοµής συγκόλλησης µε πεπερασµένα 
στοιχεία 

 
Η ζώνη 3, διατηρώντας σε όλη τη φάση της κατεργασίας σχεδόν σταθερή 
θερµοκρασία, διατηρείται υπό σταθερή γεωµετρία και προβάλλει αντίσταση στη 
διαστολή των ζωνών 1 και 2. Για το λόγο αυτό, το θερµό µέταλλο τείνει να διασταλεί 
προς το µέρος της ραφής συγκόλλησης, µε αποτέλεσµα τη βαθµιαία συµπίεση και 
παραµόρφωσή της ραφής σε πλαστικό επίπεδο. Την ίδια στιγµή, η ζώνη 3 παραµένει 
ανεπηρέαστη. Τα στοιχεία της ζώνης 1 παραµορφώνονται πλαστικά κατά ∆tr στη 
διεύθυνση y. Με άλλα λόγια, τα στοιχεία της ζώνης 2 διαστέλλονται στη διεύθυνση y 
λόγω της ελαστοπλαστικής συρρίκνωσης των στοιχείων της ζώνης 1. Κατά τη 
διάρκεια της ψύξης, τα στοιχεία των ελασµάτων προοδευτικά επανέρχονται στην 
αρχική τους γεωµετρική µορφή, εκτός των στοιχείων που έχουν επηρεαστεί σε 
πλαστικό επίπεδο. Πρόκειται για τα στοιχεία του µετάλλου συγκόλλησης, της 
θερµικά επηρεασµένης ζώνης, όπως επίσης και µίας ενδιάµεσης ζώνης που ορίζεται 
από µια κρίσιµη ισοθερµοκρασιακή, που προκαλεί πλαστική παραµόρφωση στα 
στοιχεία που περικλείει. Κατά συνέπεια, µετά την ψύξη, οι εξωτερικές επιφάνειες των 
ελασµάτων πλησιάζουν προς τον άξονα της ραφής. Ο µηχανισµός που 
παρουσιάστηκε πρωτύτερα ισχύει αντίστοιχα και για τη διαµήκη συστολή. Είναι 
προφανές ότι η διαµήκης συστολή εστιάζεται κυρίως στο µέσον του ελάσµατος και 
µηδενίζεται όσο κινείται κανείς προς τα άκρα του, ιδίως όταν αυτό είναι αρκετά 
πλατύ, καθότι η ακαµψία είναι σηµαντική ώστε να αντιµετωπιστεί η προκύπτουσα 
διαµήκης φόρτιση κατά µήκος της ραφής. Η εγκάρσια συστολή είναι, αντίστοιχα, 
µεγαλύτερη στο µέσον των ελασµάτων σε σχέση µε τα άκρα τους. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα, οι συστολές και στους δύο άξονες να έχουν το σχήµα U, που γίνεται όλο 
και πιο ανεπαίσθητο όσο το πλάτος των ελασµάτων µεγαλώνει. Μια τυπική 
περίπτωση εικονίζεται στο Σχήµα 1.16. 
 

 
 

Σχήµα 1.16 ∆ιαµήκης και εγκάρσια συστολή 
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Η διαµήκης και η εγκάρσια συστολή µπορούν να υπολογιστούν εµπειρικά από τις 
σχέσεις [10]: 
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 (1.22) 

 
όπου µi κατάλληλοι συντελεστές, qw η ωφέλιµη ισχύς ανά µονάδα µήκους (W/m), A η 
επιφάνεια της εγκάρσιας τοµής (m2) και LW το µήκος της συγκόλλησης (m). Τέλος, 
πρέπει να αναφερθεί πως η διαµήκης συστολή είναι σε θέση να δηµιουργήσει 
προβλήµατα λυγισµού, όταν οι διαµήκεις θλιπτικές κατανοµές αγγίξουν την κρίσιµη 
τάση ελαστικού λυγισµού.  
 

1.5.2 Επίπεδη γωνιακή µετατόπιση (Περιστροφή) 

 
Η επίπεδη γωνιακή παραµόρφωση εξαρτάται κυρίως από την έκταση της ζώνης όπου 
το µέταλλο παρουσιάζει πολύ χαµηλή τάση διαρροής, που στην περίπτωση των 
µαλακών χαλύβων µπορεί να θεωρηθεί η ισοθερµοκρασιακή των 600 

ο
C. Στην 

περίπτωση που η ισοθερµοκρασιακή αυτή είναι πολύ µεγάλης έκτασης, οι άκρες των 
ελασµάτων πάνω στη γραµµή συγκόλλησης µπορούν να διασταλούν στη διαµήκη 
διεύθυνση λόγω µειωµένης αντίστασης. Τα ψυχρότερα µέρη, που είναι αρκετά πιο 
µακριά από την ισοθερµοκρασιακή αυτή, δρουν αντίθετα, µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται η µετατόπιση των ελασµάτων όπως εικονίζεται στο Σχήµα 1.17α 
 

  
(α)     (β) 

 
Σχήµα 1.17 Επίπεδη γωνιακή παραµόρφωση 

 
Στην περίπτωση που η ισοθερµοκρασιακή αυτή είναι αρκετά περιορισµένη, οι 
θερµότερες επιφάνειες τείνουν να διασταλούν προς κάθε κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, 
το µέταλλο συγκόλλησης πίσω από το τόξο έχει στερεοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να 
προβάλει σθεναρή αντίσταση στις διαστολές αυτές. Οι άκρες των ελασµάτων πίσω 
από το τόξο δεν µπορούν να διασταλούν ελεύθερα σε όλες τις κατευθύνσεις, µε 
αποτέλεσµα να προκαλείται µετακίνηση του µετάλλου προς τη φορά που κινείται το 
τόξο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, το κενό µεταξύ των δύο ελασµάτων να κλείνει 
µπροστά από το τόξο, όπως εικονίζεται στο Σχήµα 1.16β. Η επίπεδη γωνιακή 
παραµόρφωση, επίσης, ενισχύεται και από τους µετασχηµατισµούς δοµής στερεάς 
κατάστασης που λαµβάνουν χώρα αρκετά πιο πίσω από το τόξο συγκόλλησης. 
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1.5.3 Γωνιακή µετατόπιση 

 
Γενικά, κατά τη διάρκεια ανέγερσης των συγκολλητών κατασκευών αναπτύσσονται 
µετατοπίσεις εκτός του επιπέδου των ελασµάτων. Οι  βασικές αιτίες οφείλονται στην 
κατά το πάχος µη οµοιόµορφη κατανοµή της θερµοκρασίας και εποµένως και της 
εγκάρσιας συστολής των ελασµάτων. Η γωνιακή παραµόρφωση αναπτύσσεται σε 
κάθε σχεδόν συµβατική κατεργασία συγκόλλησης και εν γένει εξαρτάται τόσο από το 
πάχος των ελασµάτων όσο και από την ωφέλιµη ισχύ, όπως αυτό εικονίζεται στο 
Σχήµα 1.18. 
 

 
 

Σχήµα 1.18 Γωνιακή παραµόρφωση 
 
Για µικρά πάχη η γωνιακή παραµόρφωση είναι µικρή λόγω οµοιόµορφης κατανοµής 
των θερµοκρασιών κατά το πάχος των ελασµάτων. Επίσης, µικρές είναι και οι 
παραµορφώσεις στην περίπτωση των παχέων ελασµάτων, λόγω αυξηµένης ακαµψίας. 
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ενδιάµεσα πάχη που παρουσιάζουν και τη µεγαλύτερη 
παραµόρφωση. Η αύξηση της παροχής ισχύος, απαιτεί µεγαλύτερα πάχη για την ίδια 
γωνιακή µετατόπιση. Σε αντιστοιχία µε την εγκάρσια συστολή, το σχετικό 
παράδειγµα για τη γωνιακή παραµόρφωση εικονίζεται στο Σχήµα 1.19, σε δύο 
διαφορετικές χρονικές φάσεις, στην αρχή και στο πέρας της κατεργασίας. 
 

  
 

Σχήµα 1.19 Κινητική του µετάλλου κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης 
 
Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, οι θερµότερες ζώνες της θερµικά επηρεασµένης 
ζώνης και του µετάλλου συγκόλλησης (ζώνες 1 &  2, βλέπε και Σχήµα 1.15) τείνουν 
να διασταλούν κινούµενες προς τη γραµµή συγκόλλησης, προκαλώντας πλαστική 
συµπίεση της ζώνης 1. Επειδή η άνω επιφάνεια του µετάλλου συγκόλλησης 
θερµαίνεται σε υψηλότερη θερµοκρασία από ότι η κάτω, η πρώτη διαστέλλεται σε 
µεγαλύτερο ποσοστό προς τη γραµµή συγκόλλησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα 
την ανάπτυξη γωνιακής παραµόρφωσης γωνίας β. Η γωνιακή παραµόρφωση 
εντείνεται όταν κατά την ψύξη προκληθεί και η εγκάρσια συστολή. Στο Σχήµα 1.20 
εικονίζεται ποιοτικά, η εξέλιξη της γωνιακής παραµόρφωσης β συναρτήσει του 
χρόνου κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. 
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Σχήµα 1.20 Ποιοτική εξέλιξη της γωνιακής παραµόρφωσης συναρτήσει του χρόνου 
 
Κατά την αρχή του φαινόµενου, όταν δηλαδή το τόξο πλησιάζει την εγκάρσια τοµή 
dx, η άνω θερµότερη επιφάνεια τείνει να διασταλεί σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι 
ψυχρότερες επιφάνειες που βρίσκονται από κάτω. Επειδή, όµως, το θερµότερο υλικό 
δεν µπορεί να διασταλεί ελεύθερα λόγω του περιορισµού από τα ψυχρότερα τµήµατα, 
υφίσταται πλαστική παραµόρφωση. Το µέγεθος της τελικής γωνιακής παραµόρφωσης 
εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως τη διείσδυση, τη γεωµετρική µορφή του 
µετάλλου συγκόλλησης και τη θερµοµηχανική συµπεριφορά του µετάλλου 
συγκόλλησης και του µετάλλου βάσης.  Η γωνιακή παραµόρφωση [9, 11] σε 
ελάσµατα µιας στρώσης συναρτήσει της ωφέλιµης ισχύος, της ταχύτητας 
συγκόλλησης, αλλά και της γεωµετρίας της λίµνης συγκόλλησης φαίνεται στο Σχήµα 
1.21. 
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Σχήµα 1.21 Επίδραση των παραµέτρων κατεργασίας στη γωνιακή παραµόρφωση 
 
Από το πιο πάνω διάγραµµα είναι σαφές ότι αυξάνοντας την προσφερόµενη ισχύ ως 
προς το πάχος (Q=qW/hpl

2) η γωνία παραµόρφωσης ∆βο αυξάνει και µεγιστοποιείται 
όταν Q=10J/mm

3 ενώ στη συνέχεια µειώνεται σταδιακά. Οι µικρές τιµές της γωνίας 
∆β στο αριστερό µέρος του διαγράµµατος οφείλονται στο ότι η ωφέλιµη ισχύς δεν 
είναι αρκετή για να «µαλακώσει» το υλικό σε όλο το βάθος του ελάσµατος, οπότε 
µεγάλο µέρος του ψυχρού υλικού ανθίσταται στη µεταβολή αυτή. Η µείωση, επίσης, 
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της γωνίας ∆β στη δεξιά µεριά του διαγράµµατος οφείλεται στο ότι εξαλείφεται η 
θερµοκρασιακή διαφορά κατά την έννοια του βάθους λόγω πλήρους τήξης σε όλο το 
βάθος. Από τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται 
αριθµητικά ή υπολογιστικά µοντέλα για τον προσδιορισµό των γωνιακών 
παραµορφώσεων και των µετατοπίσεων γενικότερα, είναι µεγάλης σηµασίας ο 
ακριβής υπολογισµός της λίµνης συγκόλλησης, που εξαρτάται από την ορθή επίλυση 
του θερµικού µέρους του προβλήµατος. 
 

1.5.4 ∆ιαµήκης κάµψη 

 
Η γωνιακή παραµόρφωση που αναφέρθηκε νωρίτερα αρχίζει να δηµιουργείται από τη 
στιγµή που το τόξο διέρχεται πάνω από το σηµείο µελέτης. Η γωνιακή 
παραµόρφωση, σε συνδυασµό µε τη διαµήκη συστολή, είναι οι βασικές αιτίες που 
επηρεάζουν την τελική µορφή της κατασκευής όσον αφορά στην κάµψη στο διάµηκες 
επίπεδο [12]. ∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις. Εάν η γωνιακή παραµόρφωση είναι 
µικρή, τότε το κέντρο της ζώνης που υπέστη πλαστική παραµόρφωση βρίσκεται 
υψηλότερα από το µέσο επίπεδο των ελασµάτων. Στην περίπτωση αυτή η διαµήκης 
κάµψη έχει τα κοίλα προς τα πάνω (σχήµα «concave»), όπως εικονίζεται στο Σχήµα 
1.22α. 

 

  
(α)       (β) 

 
Σχήµα 1.22 Περιπτώσεις διαµήκους κάµψης 

 
Εάν η γωνιακή παραµόρφωση είναι µεγάλη, τότε το κέντρο της ζώνης που υπέστη 
πλαστική παραµόρφωση βρίσκεται χαµηλότερα από το µέσο επίπεδο των ελασµάτων. 
Στη περίπτωση αυτή η διαµήκης κάµψη έχει τα κοίλα προς τα κάτω (σχήµα 
«convex»), όπως εικονίζεται στο Σχήµα 1.22β. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η ανάπτυξη µιας διαδικασίας συγκόλλησης, στηρίζεται στην πραγµατοποίηση 
ορισµένων πειραµάτων [1]. Το αποτέλεσµα αφορά στη δηµιουργία µιας 
προδιαγραφής της διαδικασίας συγκόλλησης

7 η αξία της οποίας αφορά, για 
παράδειγµα, στην αντοχή της συγκόλλησης, στην απουσία ατελειών ή στο αποδεκτό 
επίπεδο της µικροδοµής του κρυστάλλου του υλικού. Αριθµητικές µέθοδοι 
προσοµοιώσεων των συγκολλήσεων σπάνια χρησιµοποιούνται στη διαδικασία 
ανάπτυξης τέτοιων προδιαγραφών και όταν χρησιµοποιηθούν, αποσκοπούν στο να 
βοηθήσουν τις πειραµατικές ή εργαστηριακές διαδικασίες για το χαρακτηρισµό των 
συγκολλητών κατασκευών. Για παράδειγµα, µεγέθη όπως οι παραµένουσες τάσεις ή 
οι τελικές µετατοπίσεις θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη στις συγκρίσεις των 
συγκολλήσεων που έχουν γίνει µε διαφορετικές τεχνικές συγκόλλησης. Επίσης, οι 
προσοµοιώσεις, είναι χρήσιµες στο σχεδιασµό της κατεργασίας µιας κατασκευής (π.χ. 
αλληλουχία συγκολλήσεων ή επιλογής σειράς εναπόθεσης στρώσεων), ή στην 
κατεργασία του ιδίου του αντικειµένου (π.χ. µορφοποίηση). Οι µετατοπίσεις που 
αφορούν στην ποιότητα της κατασκευής ενδιαφέρουν κυρίως την πρώτη περίπτωση, 
ενώ οι παραµένουσες τάσεις και οι παραµορφώσεις που αφορούν στην αντοχή της 
κατασκευής εξετάζονται στη δεύτερη περίπτωση. ∆ηµοσιεύσεις προβληµάτων 
συγκόλλησης µε χρήση πεπερασµένων στοιχείων, εστιασµένες και στο µηχανικό 
µέρος, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 70, 
προορισµένες κυρίως για την επίλυση προβληµάτων που αφορούν στην ασφάλεια 
που παρέχουν οι διάφορες κατασκευές. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν σε 
αεροδιαστηµική τεχνολογία και πυρηνικές εγκαταστάσεις.  Σε όλες τις περιπτώσεις, ο 
σκοπός εστιάζεται στον υπολογισµό και την πρόβλεψη των παραµορφώσεων και των 
παραµενουσών τάσεων. ∆ευτερεύοντα φαινόµενα, όπως ρωγµάτωση εν θερµώ, 
παρουσιάζουν επίσης σηµαντικό ενδιαφέρον. Το κύριο επιστηµονικό αντικείµενο 
όµως αφορά στην αλληλεπίδραση µεταξύ: 
 

1. των παραµέτρων συγκόλλησης,  
2. της εξέλιξης της µικροδοµής του υλικού,  
3. του θερµοκρασιακού προβλήµατος, και  
4. του επιπέδου των παραµορφώσεων.  

 
Η τελική µικροδοµή του υλικού και το τελικό επίπεδο των παραµορφώσεων, σε 
συνδυασµό µε τα φορτία λειτουργίας, αποσκοπούσαν στην πρόβλεψη της αντοχής και 
της διάρκειας ζωής της κατασκευής. Για το λόγο αυτό, οι προσοµοιώσεις αυτές 
απαιτούν συνδυαστική υιοθέτηση πολλών επιστηµονικών περιοχών όπως, 
τεχνολογίας συγκόλλησης, µεταλλουργίας συγκολλήσεων, τεχνολογίας υλικών, 
υπολογιστικής µηχανικής, θραυστοµηχανικής κ.α. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν 
µοντέλα αρκετά απλοϊκά, προκειµένου να µειωθεί η απαίτηση υπολογιστικής ισχύος. 
Σηµαντική πρόοδος επιτελέστηκε όταν έγινε η µετάβαση από τα µονοδιάστατα στα 
δισδιάστατα µοντέλα, όπως αυτό θα αναλυθεί αργότερα. Αυτό γενικά επιτεύχθηκε 
λόγω της σηµαντικής αύξησης της υπολογιστικής ισχύος, αλλά και της περαιτέρω 

                                                
7 Welding Procedure Specification (WPS) 



 56 

ανάπτυξης των αριθµητικών µεθόδων επίλυσης σχετικών προβληµάτων. Παρόλα 
αυτά, ακόµα και σήµερα οι προσοµοιώσεις των συγκολλήσεων δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι προβλέπουν όλα τα σχετικά φαινόµενα, καθότι υπάρχει ακόµα 
σηµαντική αβεβαιότητα σε διάφορα επίπεδα σχεδιασµού των προσοµοιώσεων όπως 
π.χ. η ωφέλιµη θερµική ισχύς που λαµβάνεται από το τεµάχιο ή η µηχανική 
συµπεριφορά των υλικών σε υψηλές θερµοκρασίες [2]. Η προσοµοίωση αφορά στη 
διαδικασία ανάπτυξης ενός αριθµητικού µοντέλου, στην οποία περιλαµβάνεται η 
διαδικασία επιλογής για το ποια από τα φαινόµενα που εµπλέκονται στην προσοµοίωση 

θα ληφθούν υπόψη και ποια θα αγνοηθούν. Συνήθως, το τελικό αποτέλεσµα αφορά σε 
ένα αρχείο εισόδου που θα χρησιµοποιηθεί για την προσοµοίωση µέσω κάποιου 
λογισµικού, που αφορά τόσο στην επίλυση του µηχανικού όσο και του θερµικού 
προβλήµατος. Συγκολλήσεις µπορούν να γίνουν µε διάφορους τρόπους, όπως 
συγκολλήσεις τόξου, µε δέσµη ηλεκτρονίων, µε χρήση Laser κλπ.  Οι διαφορές τους 
εστιάζονται κυρίως στη διαφορετική κατανοµή ισχύος και στην ύπαρξη ή όχι 
επιφερόµενου (αναλισκόµενου) ηλεκτροδίου. Περιπτώσεις εκρηκτικής συγκόλλησης, 
συγκόλλησης δια τριβής και σηµειακής συγκόλλησης (ηλεκτροπόντας), εν γένει 
αποτελούν διαφορετικές µορφές κατεργασίας και προς το παρόν δεν θα µελετηθούν 
στην προσοµοίωση.  
 

2.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
Σηµαντικές βιβλιογραφικές αναφορές που συσχετίζουν τη διαδικασία της 
συγκόλλησης µε την ανάπτυξη αριθµητικών µοντέλων θεωρούνται οι εργασίες των 
Masubuschi [3], Granjon [4], Easterling [5], Radaj [6] και Grong [7]. Ο Marcal [8] 
έχει αναφέρει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε προσοµοιώσεις συγκολλήσεων, 
ενώ συγκεντρωτικές µελέτες των Karlsson [9,10],  Goldak et al. [11–14], Smith [15] 
και Radaj [6,16] περιλαµβάνουν πληθώρα αναφορών για προσοµοιώσεις που έγιναν 
µέχρι και το 1992. Η ερευνητική δραστηριότητα της Ιαπωνίας περιλαµβάνεται στις 
µελέτες των Ueda [17–19] και Yurioka – Koseki [20]. Το συµπόσιο IUTAM [21] µε 
θέµα τις επιδράσεις της συγκόλλησης στο επίπεδο των µηχανικών παραµορφώσεων 
και τα σχετικά θέµατα που παρουσιάστηκαν δίνουν µια καλή εικόνα της ερευνητικής 
δραστηριότητας εκείνης της εποχής. Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε σε διάφορες 
µελέτες, συνοψίζεται από τον Dexter [22]. Οι Chandra [23] και Ravichandaran [24] 
παρουσιάζουν επίσης, σε σχετικές προσοµοιώσεις ενδιαφέρουσες µελέτες σχετικά µε 
συγκολλήσεις σε σωληνώσεις. Επίσης, ο Karlsson [25] έχει παρουσιάσει σηµαντικές 
εργασίες πάνω στις προσοµοιώσεις των συγκολλήσεων. Συνέδρια όπως το 
Mathematical Modeling and Weld Phenomena [26], υποστηριζόµενα από το 
American Welding Institute και το  American Society Materials International, όπως 
επίσης τα συνέδρια Computer Technology in Welding, που οργανώνονται από το The 

Welding Institute, συµπεριλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος σχετικών δηµοσιεύσεων. 
Τέλος, το Japanese Joining and Welding Research Institute (JWRI), δηµοσιεύει 
σηµαντικό αριθµό εργασιών πάνω στο αντικείµενο αυτό [27]. Η µέθοδος των 
πεπερασµένων στοιχείων, είναι η πιο σηµαντική στην περίπτωση των 
προσοµοιώσεων της θερµοµηχανικής συµπεριφοράς των κατασκευών κατά τη 
διάρκεια των συγκολλήσεων. Η επισήµανση του Masubuschi [3], «Hopefully, it will 

only be a short time before the computer simulation of simple joints such as the 

fabrication of a built–in beam and the one–pass welding of a butt weld becomes 

common place industrial practice» έγινε πιο απαισιόδοξη µερικά χρόνια αργότερα 
[28], όταν κατέληξε στο συµπέρασµα «it can not be used in everyday practice». Η 
κατάληξη αυτή αφορούσε στο σηµαντικό µέγεθος των υπολογιστικών ωρών που 
απαιτούνταν για την περάτωση της προσοµοίωσης. Σήµερα, η διαπίστωση αυτή 
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αποτελεί ακόµα µια πραγµατικότητα, σε µικρότερο όµως βαθµό. Η απαιτούµενη 
υπολογιστική ισχύς αποτελεί ακόµα και σήµερα ένα σηµαντικό πρόβληµα, κυρίως για 
σύνθετα µοντέλα ή για µοντέλα σε τρισδιάστατο επίπεδο. Το σηµαντικότερο εµπόδιο 
στη χρήση των αριθµητικών αυτών µεθόδων στη βιοµηχανία, όµως, αποτελεί η 
έλλειψη δεδοµένων για τη συµπεριφορά των υλικών σε διάφορα εύρη θερµοκρασιών 
[2] και η έλλειψη εµπειρίας σε τέτοιου είδους αναλύσεις. Τα προβλήµατα αυτά 
έκαναν τον Marcal [8] να αναφέρει ότι «welding is perhaps the most non linear 

problem encountered in structural mechanics». Οι Golodak et al. [11] αναφέρουν πως 
οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν οι Hibbit και Marcal [29] απέτρεψαν άλλους 
ερευνητές από το να ασχοληθούν µε το πεδίο αυτό. Σηµειώνεται πως το µέγεθος των 
αγνώστων του προβλήµατος8 που µελετήθηκαν µε τη χρήση των πεπερασµένων 
στοιχείων, ήταν της τάξης των 1Ε+4 το 1975 φτάνοντας το 1Ε+8 το 2000, [63, 39, 
97, 92, 104, 106, 36, 37, 214, 127, 120, 38, 122, 185, 176]. 
 

2.3 Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

2.3.1 Το υλικό 
 
Η διαδικασία της συγκόλλησης συµπεριλαµβάνει πολλά και διαφορετικά φαινόµενα 
[30, 31]. Η διαστολή (ή συστολή) των στοιχείων, που είναι το αποτέλεσµα της 
θερµικής διέγερσης και της παραµόρφωσης λόγω µετασχηµατισµών της µικροδοµής, 
αποτελεί τη σηµαντικότερη παράµετρο µοντελοποίησης. Πολλές αναλύσεις όµως 
αγνοούν την τελευταία παράµετρο θεωρώντας το πρόβληµα ως καθαρά θερµικής και 
µηχανικής µόνο υφής. Μελέτες που αποσκοπούν στον υπολογισµό των µηχανικών 
αποτελεσµάτων εστιάζονται αρχικά στο να επιλύσουν το θερµικό µέρος µε µεγάλη 
ακρίβεια. Η συµπεριφορά του υλικού, λόγω πιθανής αλλαγής της µικροδοµής, µπορεί 
να εξαρτάται τόσο από τη θερµοκρασιακή ιστορία όσο και από τις προγενέστερες 
παραµορφώσεις που υπέστη η κατασκευή. Κατά συνέπεια, η παράµετρος της 
µικροδοµικής αλλαγής του κρυστάλλου και των µετασχηµατισµών στερεάς 
κατάστασης γενικότερα πρέπει µε κάποιο τρόπο να ληφθεί υπόψη στην 
προσοµοίωση, πέραν του αµιγώς θερµικού και µηχανικού προβλήµατος.  
 

2.3.2 Οι µεγάλες παραµορφώσεις 

 
Ο Lindgren [32] αναφέρει τις βασικές εξισώσεις που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 
θερµοµηχανικό επίπεδο όταν η ανάλυση πρέπει, εκτός των άλλων, να υποστηρίξει και 
µεγάλες παραµορφώσεις, περίπτωση που αυξάνει σηµαντικά το υπολογιστικό κόστος. 
Αναλύσεις που υιοθετούν µικρές παραµορφώσεις έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί, π.χ. 
από τους Ueda et al [34] προκειµένου να γίνει καλύτερη σύγκλιση, αλλά υπάρχει ο 
κίνδυνος δηµιουργίας πλασµατικών τάσεων [33]. Οι συγκολλήσεις πολύ συχνά 
οδηγούν σε παραµορφώσεις που µπορεί να είναι ορατές. Στην περίπτωση αυτή η 
προσοµοίωση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της µεγάλες παραµορφώσεις. Η µη 
συζευγµένη ψευδο–στατική ανάλυση πολλές φορές είναι ευέλικτη για την επίλυση 
τέτοιων προβληµάτων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να αποφεύγεται µια 
ανάλυση πλήρους σύζευξης.  
 

                                                
8 DOF x time steps 
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2.3.3 Η διαδοχή των αναλύσεων 

 
Οι περισσότερες αναλύσεις γίνονται σε δύο ξεχωριστά επίπεδα (ή και λογισµικά), µε 
το θερµοκρασιακό πρόβληµα να ακολουθείται από το µηχανικό [29, 35–38]. 
Αντίθετα, στη συζευγµένη ανάλυση συνήθως χρησιµοποιείται ενιαίο λογισµικό και 
έτσι αποφεύγεται η περίπτωση εισαγωγής της θερµοκρασιακής ιστορίας της 
κατασκευής, µέσω διαµορφωµένου αρχείου, στο µηχανικό µέρος, διαδικασία που 
συνήθως περικλείει σφάλµατα που πιθανώς να µη γίνονται αντιληπτά. Η σύζευξη 
είναι επίσης απαραίτητη όταν οι παραµορφώσεις επηρεάζουν την τοπολογία της 
θερµικής φόρτισης. Είναι λοιπόν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης, να 
γίνεται ενηµέρωση των παραµορφώσεων (ή των µετατοπίσεων καλύτερα) κατά τη 
διάρκεια της θερµικής ανάλυσης. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να γίνει διαδοχική ή 
ταυτόχρονη επίλυση του θερµικού και του µηχανικού προβλήµατος [39, 40]. 
Υπολογίζεται δηλαδή, σε κάθε βήµα η θερµοκρασία Τn+1 τη χρονική στιγµή t

n+1, 
χρησιµοποιώντας τη γεωµετρία x

n, η οποία ενηµερώνεται στη µετέπειτα µηχανική 
ανάλυση για το αυτό χρονικό βήµα. Κατά συνέπεια, η ενηµέρωση της παραµόρφωσης 
υστερεί ένα χρονικό βήµα της θερµικής ανάλυσης. Αντίθετα, είναι επίσης δυνατό να 
ξεκινήσει κανείς µε τη µηχανική ανάλυση και να αφήσει το θερµικό µέρος να υστερεί 
πίσω ένα βήµα. Η περίπτωση πυκνότερων επαναλήψεων µεταξύ των δύο αναλύσεων 
µπορεί να µειώσει ακόµα περισσότερο το µήκος της υστέρησης. Η περίπτωση της 
ταυτόχρονης επίλυσης, κατά την οποία προκύπτει ένα µη–συµµετρικό σύστηµα µη 
γραµµικών εξισώσεων, µελετήθηκε από τους Ronda και Oliver [41] στο ABAQUS® 
και από τους Mahin et al. [42–44] µε τον κώδικα PASTA®.  
 

2.3.4 Η θερµότητα παραµόρφωσης 
 
Μία ακόµα παράµετρος που υπεισέρχεται στην προσοµοίωση είναι η θερµότητα που 
παράγεται κατά τη συγκόλληση λόγω των παραµορφώσεων. Οι Boley και Weiner 
[45] αναφέρουν ότι είναι δυνατό να αγνοηθεί η θερµότητα που παράγεται από την 
παραµόρφωση για ένα µεγάλο εύρος θερµοελαστικών προβληµάτων, όπως επίσης και 
τα αδρανειακά φαινόµενα. Κατά τον τρόπο αυτό, το µηχανικό πρόβληµα οδηγείται 
όµως, σε ψευδο–στατική διατύπωση. Η θερµότητα αυτή µπορεί έµµεσα να ληφθεί 
υπόψη στο θερµικό µέρος µεταβάλλοντας κατάλληλα τη θερµική χωρητικότητα. Οι 
Argyris et al. [39, 40] έδειξαν ότι η θερµότητα που παράγεται από την πλαστική 
παραµόρφωση και το ρυθµό της µπορεί να αγνοηθεί, αφού όταν γίνει σύγκριση της 
θερµότητας αυτής µε τη συνολική ωφέλιµη ισχύ [46], αυτή είναι πολύ µικρή. Σε κάθε 
περίπτωση, η συµπερίληψη της θερµότητας αυτής βελτιώνει την ακρίβεια, αλλά 
προσθέτει ένα ακόµα µικρό υπολογιστικό κόστος στην όλη φάση της προσοµοίωσης. 
Οι Carmet et al. [47], µελέτησαν το φαινόµενο εκτελώντας διαδοχικά, µετά το 
θερµικό µέρος, µεταλλουργική και µηχανική ανάλυση. Πλήρως διασυνδεµένες 
θερµοµεταλλουργικές αναλύσεις, ακολουθούµενες από την αντίστοιχη µηχανική, 
έγινε από τους Dubois et al [48], Bergheau και Leblond [49], Devaux et al [50], 
Pasquale et al [51]. Οι αναλύσεις των Debois και Devaux συµπεριέλαβαν και τη 
διάχυση υδρογόνου, σε ειδική ανάλυση µετά το µηχανικό µέρος. Ο Roelens [52–54] 
επανέλαβε την ίδια ακριβώς διαδικασία σε κάθε στρώση µιας συγκόλλησης 
πολλαπλών στρώσεων. Οι επιδράσεις της παραµόρφωσης στην εξέλιξη της 
µικροδοµής και της αγωγής της θερµότητας αγνοήθηκαν.  
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2.3.5 Η χρήση κατάλληλου λογισµικού 

 
Για την ανάπτυξη µοντέλων πλήρους θερµοµηχανικής σύζευξης απαιτείται η χρήση 
κατάλληλου λογισµικού. Η πρώτη πλήρως συζευγµένη ανάλυση θερµικού–
µεταλλουργικού–µηχανικού µέρους έγινε πιθανώς από τους Inoue και Wang [55–57], 
στην οποία ελήφθη υπόψη και η πλαστική παραµόρφωση στην εξίσωση αγωγής. Οι 
Börjesson και Lindgren [58, 59] χρησιµοποίησαν επίσης την ίδια τεχνική για την 
περίπτωση συγκολλήσεων πολλαπλών στρώσεων, ενώ ο Bhadeshia [60], παρά το 
γεγονός ότι µελέτησε την επίδραση της µηχανικής τάσης στο επίπεδο της 
µικροδοµής, δεν την συµπεριέλαβε στις σχετικές προσοµοιώσεις. Όσον αφορά στη 
µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, οι γενικοί κανόνες µοντελοποίησης ισχύουν 
και για την περίπτωση θερµοµηχανικών αναλύσεων. Εν γένει, θα πρέπει κανείς να 
επισηµάνει επιπλέον δύο σηµεία που αφορούν στη συµβατότητα των αναλύσεων και 
την ασυµπίεστη πλαστικότητα. 
 

2.3.5.1 Συµβατότητα αναλύσεων 

 
Απαιτείται συµβατότητα µεταξύ θερµικού και µηχανικού µέρους και πιο 
συγκεκριµένα σωστή επιλογή του τύπου του πεπερασµένου στοιχείου [61]. Ο βαθµός 
των συναρτήσεων µετατόπισης του στοιχείου στο µηχανικό µέρος θα πρέπει να είναι 
κατά ένα βαθµό µεγαλύτερος αυτού της θερµικής ανάλυσης, αφού το θερµοκρασιακό 
πεδίο που υπολογίζεται µεταφέρεται άµεσα ως θερµική παραµόρφωση στο µηχανικό 
µέρος (οι παραµορφώσεις υπολογίζονται ως παράγωγοι των µετατοπίσεων). Οι 
Lindgren at al. [62], χρησιµοποίησαν οκτάκοµβα στοιχεία δευτέρου βαθµού στη 
µηχανική ανάλυση και τετράκοµβα διγραµµικά στοιχεία στο θερµικό µέρος. Το 
γραµµικό τετράκοµβο στοιχείο συνήθως προτιµάται σε τέτοιου είδους αναλύσεις. Ο 
Friedman [63, 64] χρησιµοποίησε στοιχεία δευτέρου βαθµού, και συµφωνεί µε τους 
Hibbit και Marcal [29] ότι ένα πυκνό πλέγµα µε γραµµικά στοιχεία είναι προτιµητέο, 
δεδοµένου ότι το γραµµικό τετράπλευρο και το στερεό οκτάκοµβο είναι τα βασικά 
στοιχεία που έχουν χρησιµοποιηθεί στην πλαστικότητα [65, 66]. Επίσης, 
συµπεριφέρονται πολύ καλύτερα σε σχέση µε τα γραµµικά τρίγωνα και τα τετράεδρα, 
τα οποία, εάν χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να έχουν συναρτήσεις παρεµβολής 
δευτέρου βαθµού για το µηχανικό µέρος. Ο Andersson [35], χρησιµοποίησε 
τριγωνικά στοιχεία ανώτερης τάξης, καθότι, εάν χρησιµοποιηθούν στοιχεία πρώτης 
τάξης, θα πρέπει να υπολογιστεί σε κάθε στοιχείο µία θερµική παραµόρφωση, που 
λαµβάνεται σταθερή σε όλη την έκταση του στοιχείου [61].  
 

2.3.5.2 Ασυµπίεστη πλαστικότητα 

 
Η δεύτερη επισήµανση αφορά στην ασυµπίεστη πλαστικότητα. Είναι απαραίτητο να 
γίνεται, επιλεκτικά, περιορισµένη ολοκλήρωση της θερµικής παραµόρφωσης, όταν 
χρησιµοποιούνται γραµµικά στοιχεία, για να αποφευχθεί το φαινόµενο της 
πλασµατικής ακαµψίας9. Στην περίπτωση αυτή η θερµική παραµόρφωση είναι επίσης 
σταθερή κατά µήκος του επιλεγµένου στοιχείου. 
 

 

 

                                                
9 locking 
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2.3.6 Πολυδιάστατη διατύπωση 

 
Τα µοντέλα των πεπερασµένων στοιχείων για τις συγκολλήσεις δεν πρέπει απλώς να 
καλύπτουν το πεδίο µελέτης αλλά θα πρέπει επιπλέον να παρουσιάζουν σηµαντική 
λεπτοµέρεια στα σηµεία ενδιαφέροντος, όπως κοντά στη ραφή [30] ή στη θερµικά 
επηρεασµένη ζώνη σε όλες τις διαστάσεις. Η επίλυση του µη γραµµικού 
θερµοµηχανικού προβλήµατος κατά µήκος πολλών χρονικών βηµάτων σε πολλές 
διαστάσεις, επιβαρύνει σηµαντικά την ταχεία επίλυση του προβλήµατος και απαιτεί 
σηµαντική υπολογιστική ισχύ. Οι πρώτες δηµοσιεύσεις, προκειµένου να 
ανταπεξέλθουν αυτό το πρόβληµα, µείωσαν το µέγεθος του προβλήµατος από το 
τρισδιάστατο στο µονοδιάστατο. Οι πρώτες προβλέψεις στο επίπεδο των 
παραµενουσών τάσεων έγιναν, κατά πάσα πιθανότητα, από τον Tall [67] και από τον 
Tsuji [68]. Η µηχανική ανάλυση έγινε σε µονοδιάστατο επίπεδο, ενώ η 
θερµοκρασιακή σε δισδιάστατο, αλλά µε χρήση αναλυτικών λύσεων. Οι πρώτες 
δισδιάστατες θερµοµηχανικές αναλύσεις, παρουσιάστηκαν στην αρχή της δεκαετίας 
του 1970 από τους Iwaki και Masubuschi [69], Ueda και Yamakawa [70–72], Fuhita 
et al. [73–75], Hibbit και Marcal [29] και Friedman [63]. Οι πρώτες προσοµοιώσεις 
των Fujita et al. [74] και Namoto και Fujita [75] χρησιµοποίησαν µόνο 
θερµοελαστική διατύπωση υλικού, ενώ οι Goldak et al. [11] µελέτησαν τους 
περιορισµούς των δισδιάστατων µοντέλων τόσο στο µηχανικό όσο και στο θερµικό 
µέρος. Οι McDill et al. [76], µελέτησαν τις απλοποιήσεις που υπεισέρχονται όταν 
υιοθετείται η κατάσταση επίπεδης παραµόρφωσης για την περίπτωση των 
συγκολλήσεων. Στην περίπτωση αυτή αγνοείται η αγωγή της θερµότητας κατά µήκος 
της ραφής συγκόλλησης, όπως χαρακτηριστικά µελετάται και από τον Andersson 
[35], ενώ στη θεώρηση της επίπεδη έντασης δεν υπάρχει µεταβολή της τάσης κατά 
τον κατακόρυφο άξονα και είναι αδύνατο να υπολογιστούν οι εκτός επιπέδου 
παραµορφώσεις, εφόσον το τόξο κινείται παράλληλα του επιπέδου αυτού. 
Αντίστοιχοι περιορισµοί υπάρχουν και στα αξονοσυµµετρικά µοντέλα. 
 

2.3.6.1 ∆ισδιάστατη διατύπωση 

Οι περισσότερες αναλύσεις εστιάζονται σε µοντέλα επίπεδης παραµόρφωσης. Αυτό 
έχει ως άµεση συνέπεια τόσο η αξονική παραµόρφωση, όσο και η αξονική ροή 
θερµότητας, να είναι µηδέν. Η τελευταία, εν γένει στις συγκολλήσεις, δεν είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη [35], όµως η αξονική παραµόρφωση πιθανώς να είναι. 
Πειραµατικές µετρήσεις των µετατοπίσεων έχουν δείξει, ότι όσο το τόξο πλησιάζει το 
σηµείο µέτρησης, οι αξονικές µετατοπίσεις είναι µικρές, αυξάνονται όµως µόλις το 
τόξο περάσει µπροστά. Επίσης, η θεώρηση της µηδενικής παραµόρφωσης κατά τον 
διαµήκη άξονα αντιστοιχεί σε πιθανή αύξηση της διαµήκους τάσης µετά το τέλος της 
ανάλυσης, φαινόµενο που µπορεί να εξοµαλυνθεί µε χρήση στοιχείων γενικευµένης 
επίπεδης παραµόρφωσης [35, 28, 53, 54, 77–84].  Οι Wikander et al. [81, 82] 
χρησιµοποίησαν τέτοια στοιχεία, στα οποία η παραµόρφωση κατά το διάµηκες είναι 
σταθερή αντί µηδέν, όπως συµβαίνει στα στοιχεία επίπεδης παραµόρφωσης. Η 
συµφωνία των αποτελεσµάτων µεταξύ επίπεδης ανάλυσης και τρισδιάστατης είναι 
συνήθως καλή, κυρίως για κατασκευές που φέρουν το σχήµα δοκών [85]. Oι Dike et 
al. [86], αναλύοντας συγκολλήσεις πολλαπλών στρώσεων σε ελάσµατα πάχους 24 in 
που φέρουν πακτώσεις στα άκρα τους, χρειάστηκε να υιοθετήσει τρισδιάστατη 
ανάλυση, καθότι το δισδιάστατο επίπεδο δεν µπόρεσε να αποδώσει σωστά τη 
συστολή µετά την κατεργασία. ∆ισδιάστατες αναλύσεις έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί 
για τις περιπτώσεις συγκολλήσεων σωληνώσεων [29, 47, 87–93]. Οι περιπτώσεις 
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αυτές παρουσιάζουν µεταβολή της περιφερειακής τάσης10 κατά µήκος της αξονικής 
και ακτινικής θέσης. Επίσης, αξονοσυµµετρικά µοντέλα έχουν χρησιµοποιηθεί για 
την προσοµοίωση σχετικών κατεργασιών11 [29, 55]. Οι Hibbit και Marcal [29] 
προσοµοίωσαν τη συγκόλληση δοκιµίων δισκοειδούς γεωµετρίας και σύγκριναν τα 
αποτελέσµατά τους µε πειραµατικές µετρήσεις σε δοκίµια από χάλυβα ΗΥ-130 και 
ΗΥ-150. Η έλλειψη στοιχείων για τη µοντελοποίηση του υλικού είχε ως αποτέλεσµα 
τη µεγάλη απόκλιση των αποτελεσµάτων από τα πειραµατικά αποτελέσµατα. 
Συγκεκριµένα, υπολόγισαν πολύ µεγάλη τάση στο επίπεδο της ραφής, κατά πάσα 
πιθανότητα λόγω απουσίας µοντελοποίησης µετασχηµατισµών δοµής και φαινόµενων 
TRIP [94]. Σηµαντικές εργασίες έχουν επίσης δηµοσιευτεί για την περίπτωση 
συγκόλλησης λεπτών ελασµάτων, όπου τα µοντέλα επίπεδης έντασης κυριαρχούν 
[36, 42, 71 95–99]. Σε όλες τις περιπτώσεις αγνοείται η συνιστώσα της τάσης κατά το 
πάχος των ελασµάτων. Τα µοντέλα, όµως, υστερούν στο ότι απαιτείται σηµαντικός 
αριθµός στοιχείων και πολύ πυκνό πλέγµα κατά µήκος της ραφής, ιδίως εάν αυτή έχει 
µεγάλο µήκος, πράγµα που δε συµβαίνει σε αναλύσεις επίπεδης παραµόρφωσης. Οι 
Canas et al [100] σύγκριναν τα αποτελέσµατα αναλύσεων επίπεδης έντασης και 
επίπεδης παραµόρφωσης καταλήγοντας στο ότι τα δεύτερα δίδουν µεγαλύτερη λίµνη 
συγκόλλησης (στο αντίστοιχο θερµικό µέρος) και µεγαλύτερη διαµήκη τάση µετά το 
πέρας της κατεργασίας. Οι προσοµοιώσεις σε δισδιάστατο επίπεδο κυριαρχούν ακόµα 
και σήµερα όσον αφορά στη δηµοσιευµένη βιβλιογραφία. Αυτό οφείλεται στο ότι 
παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες µε χαµηλό σφάλµα και απαιτούν µέση 
υπολογιστική ισχύ. Στο επίπεδο αυτό έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες τεχνικές ώστε 
να επιλυθεί το τρισδιάστατο πρόβληµα, χωρίς όµως τη χρήση τρισδιάστατων 
µοντέλων. Οι Fujita et al [95] χρησιµοποίησαν µοντέλα επίπεδης έντασης για να 
προσοµοιώσουν τη συγκόλληση ενός ενισχυτικού πάνω σε ένα έλασµα, αγνοώντας 
τις γωνιακές παραµορφώσεις και θεωρώντας επίπεδη ένταση για έκαστο στοιχείο. 
Σχετικές αναλύσεις έχουν επίσης γίνει και από τους Rybicki και Stonesifer [101]. Oι 
Michaleris et al. [102], σύγκριναν δισδιάστατα και τρισδιάστατα µοντέλα, για την 
περίπτωση µετωπικών συγκολλήσεων πολλαπλών στρώσεων. Και στην περίπτωση 
αυτή το δισδιάστατο µοντέλο έδωσε µεγαλύτερη λίµνη συγκόλλησης και µεγαλύτερες 
αξονικές τάσεις. Επίσης, οι Michaleris και DeBicarri [103] χρησιµοποίησαν 
κατάλληλα την αξονική τάση ενός δισδιάστατου µοντέλου επίπεδης παραµόρφωσης 
σε ένα τρισδιάστατο µοντέλο, προκειµένου να υπολογίσουν την περίπτωση λυγισµού 
λόγω συγκολλήσεων, καταλήγοντας σε συµπεράσµατα που επαληθεύτηκαν και 
πειραµατικά.  
 

2.3.6.2 Τρισδιάστατη διατύπωση 

Πλήρη τρισδιάστατα µοντέλα βασίζονται στη χρήση στερεών στοιχείων, όπου όλες οι 
συνιστώσες των τάσεων και των παραµορφώσεων είναι µη µηδενικές. Επίσης, 
µοντέλα µε χρήση κελυφωτών φορέων12 θεωρούνται επίσης τρισιδιάστατα, µε τον 
µοναδικό περιορισµό του λεπτού πάχους. Στην περίπτωση αυτή η τάση κατά το πάχος 
του ελάσµατος είναι µηδενική και µια νοητή ευθεία γραµµή που διατρέχει όλο το 
πάχος του ελάσµατος συνεχίζει να είναι ευθεία και µετά την παραµόρφωση. Πολλές 
υποθέσεις µπορούν να γίνουν όσον αφορά στη µεταβολή της θερµοκρασίας κατά το 
πάχος, παρόλο που η συνολική παραµόρφωση µπορεί να µεταβάλλεται γραµµικά. Οι 
πρώτες αναλύσεις σε τρισδιάστατο επίπεδο για τις παραµένουσες τάσεις είναι 
πιθανώς αυτές των Lindgren και Karlsson [104] που χρησιµοποίησαν κελύφη για τη 
µοντελοποίηση λεπτών σωληνώσεων. Οι Karlsson και Josefson [37] επέλυσαν το ίδιο 

                                                
10 Hoop stress 
11 bead on disc 
12 Shells 
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πρόβληµα µε χρήση στερεών στοιχείων [104, 105, 37, 106]. Τα µοντέλα αυτά, που 
συγκρίθηκαν από τον Josefson et al. [107], παρουσίαζαν συµφωνία ως προς τα 
αποτελέσµατα, όπως επίσης και σε σύγκριση µε τα πειραµατικά δεδοµένα που 
ανακτήθηκαν µε την τεχνική διάτρησης τυφλής οπής, µε εξαίρεση την εφαπτοµενική 
τάση στην επιφάνεια της ραφής συγκόλλησης. Πιο συγκεκριµένα, η περιφερειακή 
τάση που µετρήθηκε ήταν µεγαλύτερη αυτής που υπολογίστηκε. Η διαφορά αυτή 
µειώθηκε ελαφρώς όταν υιοθετήθηκε και το µοντέλο του υλικού και το φαινόµενο 
TRIP [108]. Οι Murthy et al. [109, 110] υιοθετώντας καλύτερα τους 
µετασχηµατισµούς δοµής του υλικού και υπολογίζοντας τις ιδιότητές του µέσω 
σχετικών νόµων µιγµάτων για την κάθε φάση, επέλυσαν το πρόβληµα µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια. Οι Näsström et al. [111] προσπάθησαν να χρησιµοποιήσουν κελύφη και 
στερεά στοιχεία για τη µοντελοποίηση της συγκόλλησης, όπως επίσης και οι Gu και 
Goldak [112], αλλά µόνο για το θερµικό µέρος. Οι Dong et al [113] χρησιµοποίησαν 
κελύφη προκειµένου να µελετήσουν την επίδραση του πάχους των σωληνώσεων στις 
παραµένουσες τάσεις, χρησιµοποιώντας µια τεχνική ενεργοποίησης – 
απενεργοποίησης κάποιων στοιχείων για την προσέγγιση του προβλήµατος 
πολλαπλών στρώσεων [114–118]. Κελύφη χρησιµοποιήθηκαν και από τους Ortega et 
al. [119] για τη µελέτη του λυγισµού συγκολληµένων δοκιµίων. Οι Ravichandaran et 
al. [120] χρησιµοποίησαν στοιχεία κελύφους για την προσοµοίωση συγκόλλησης 
δοκού απλού Τ µε συγκόλληση µιας στρώσης βασιζόµενοι και σε αποτελέσµατα των 
Goldak et al. [121]. Οι Ravichandaran et al. [120] χρησιµοποίησαν επίσης στοιχεία 
κελύφους για την προσοµοίωση συγκολλήσεων σωλήνων και σύγκριναν τα 
αποτελέσµατα σε διάφορες διατυπώσεις ανάλυσης. Κατά παρόµοιο τρόπο, οι 
Lindgren et al. [122] εξέτασαν το ίδιο πρόβληµα, αλλά µε τρισδιάστατη διατύπωση 
και χρησιµοποιώντας στερεά στοιχεία. Αντίστοιχες τρισδιάστατες αναλύσεις έχουν 
γίνει και από τους Goldak et al. [121], οι οποίοι διερεύνησαν τις περιπτώσεις 
συγκολλήσεων µήκους 25 mm. Oι Chakravati et al. [123]  χρησιµοποίησαν µια 
«λωρίδα» πεπερασµένου µήκους από ένα τρισδιάστατο µοντέλο για να 
προσοµοιώσουν το κάθετο επίπεδο στο διαµήκη άξονα και χρησιµοποιώντας στερεά 
στοιχεία προχώρησαν σε σχετικές αναλύσεις. Παρόµοια και οι Oddy et al. [61, 94] 
µοντελοποίησαν το φαινόµενο επίστρωσης χρησιµοποιώντας τρισδιάστατα στοιχεία. 
Σχετικές αναλύσεις, σε τρισδιάστατο επίπεδο για τον υπολογισµό των µετατοπίσεων, 
έχουν γίνει και από τους McDill et al. [124], Terkiwal–Mazumder [125, 126], Goldak 
et al. [127], McDill et al. [76]. Οι Ueda et al. [128] και Wang et al. [129], µελέτησαν 
τη συγκόλληση σωληνώσεων µε επίπεδα ελάσµατα, µε έµφαση στην κινούµενη 
παροχή θερµικής ισχύος γύρω από τη ραφή συγκόλλησης. Επίσης, µελέτησαν το ίδιο 
φαινόµενο µε κάποιες απλοποιητικές παραδοχές, καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι 
τελικά η τρισδιάστατη διατύπωση του προβλήµατος είναι αναγκαία. Οι Ma et al. [85], 
και Wu et al. [130], µελέτησαν την επίδραση των παραµέτρων συγκόλλησης σε µία 
αυχενική συγκόλληση απλού Τ. Χρησιµοποίησαν τρισδιάστατα µοντέλα ως µοντέλα 
αναφοράς, και εν συνεχεία δισδιάστατα µοντέλα επίπεδης παραµόρφωσης για πιο 
ευέλικτες αναλύσεις. Οι Choi και Mazumder [131], µετά τον υπολογισµό του 
θερµοκρασιακού προβλήµατος σε αντίστοιχα προβλήµατα, προχώρησαν και στον 
υπολογισµό του µεγέθους του κόκκου ή των δενδριτών στις ζώνες ενδιαφέροντος. 
Τέλος, οι Gu et al. [132], χρησιµοποιώντας τρισδιάστατα µοντέλα, υπολόγισαν τις 
εκτός επιπέδου παραµορφώσεις µετωπικών συγκολλήσεων για διαφορετικές οριακές 
συνθήκες.  
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2.3.7 Σύνοψη 

 
Σε κάθε περίπτωση οι παραδοχές που έχουν γίνει από τους διάφορους ερευνητές 
εισάγουν ένα ποσοστό σφάλµατος, είτε αυτό αναφέρεται στη διατύπωση της 
ανάλυσης (π.χ. επίπεδη παραµόρφωση ή επίπεδη ένταση) είτε στα χρησιµοποιούµενα 
στοιχεία (κελύφη, πλάκες, 2D κλπ). Τα δισδιάστατα µοντέλα είναι όλα σχετικά 
µεταξύ τους είτε αναφέρονται σε περίπτωση επίπεδης έντασης, επίπεδης 
παραµόρφωσης, είτε σε αξονοσυµµετρική ανάλυση. Έχουν ως αποτέλεσµα να είναι 
ευέλικτα, να παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες όσον αφορά στις µετατοπίσεις και τις 
παραµορφώσεις και να επιτρέπουν τη χρήση πυκνού πλέγµατος κοντά στη ραφή. 
Υστερούν στο ότι δίνουν µεγαλύτερες παραµορφώσεις, διαµήκεις τάσεις και λίµνη 
συγκόλλησης. Σχετική εργασία έχει γίνει από τους Dike et al. [86]. Για παράδειγµα, 
στην περίπτωση της αξονοσυµµετρικής ανάλυσης, θεωρείται ότι η περιµετρική ραφή 
γίνεται άµεσα σε όλο το µήκος της περιφέρειας, που έχει ως άµεση συνέπεια τις 
αυξηµένες αξονικές παραµορφώσεις. Αντίθετα, στην περίπτωση της κινούµενης 
πηγής θερµικής ισχύος, κάποια τµήµατα που έχουν κρυώσει, ανθίστανται στην 
παραµόρφωση αυτή. Σχετική εργασία των Atteridge et al. [133] προσδιορίζει 
περιπτώσεις αντίστοιχων σφαλµάτων σε αναλύσεις επίπεδης παραµόρφωσης. Από 
την άλλη πλευρά, τα τρισδιάστατα µοντέλα είναι σηµαντικά χρονοβόρα και απαιτούν 
πολλή προσπάθεια και χρόνο για την ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό, συνιστάται, 
όταν η τρισδιάστατη ανάλυση είναι απαραίτητη, να ακολουθούν µερικά ευέλικτα 
δισδιάστατα µοντέλα για την εύκολη προσαρµογή των µοντέλων σε νέα δεδοµένα 
[85] και για ασφαλή εµβάθυνση. Επίσης, ο τύπος του στοιχείου, το µέγεθός του και η 
επιλογή του χρονικού βήµατος είναι πρώτιστης σηµασίας. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται 
και από το πόσο ακριβής πρέπει να είναι η ανάλυση. Εάν κανείς ενδιαφέρεται µόνο 
για τις παραµένουσες τάσεις σε γενικό επίπεδο, ένα µοντέλο µε σχετικά µέτρια 
πυκνότητα πλέγµατος και απλοποιηµένη συµπεριφορά υλικού είναι συνήθως επαρκές 
[106]. Αντίθετα, εάν πρέπει να προσδιοριστεί η ακριβής τιµή της παραµένουσας 
τάσης κοντά στη ραφή, απαιτείται λεπτοµερειακή µοντελοποίηση σε όλα τα επίπεδα 
δεδοµένων. Οι Goldak et al. [11, 121] δίνουν κάποιες οδηγίες σχετικά µε την 
ανάπτυξη των µοντέλων. Το µήκος του χρονικού βήµατος είναι άµεσα σχετιζόµενο 
µε το µέγεθος των στοιχείων. Μικρά στοιχεία απαιτούν και µικρότερα χρονικά 
βήµατα επίλυσης. Σε µοντέλα όπου το τόξο κινείται κατά µήκος της ραφής, 
συνιστάται όπως το κάθε στοιχείο συµµετέχει παραπάνω από ένα χρονικό βήµα στη 
φόρτιση, που σηµαίνει να έχει σχετικά µικρές διαστάσεις. Επίσης, το χρονικό βήµα 
θα πρέπει να είναι σηµαντικά µικρότερο όταν το τόξο εκκινεί ή σβήνει σε σχέση µε 
τη µόνιµη κατάσταση. Αυτό επισηµαίνεται και από τους Runnemalm και Hyun [133], 
όπου η µελέτη µε αυτόµατη ανασχεδίαση του πλέγµατος13 έδωσε σηµαντικά µικρό 
µέγεθος πλέγµατος µόλις το τόξο έσβησε. Τέλος, στην περίπτωση των αναλύσεων 
επίπεδης παραµόρφωσης, όπου το πλέγµα µπορεί να είναι αρκετά λεπτοµερειακό, 
µπορεί κανείς να εισάγει µε σηµαντική λεπτοµέρεια και άλλα φαινόµενα, όπως 
µετασχηµατισµούς στερεάς κατάστασης και φαινόµενα TRIP που µε σχετική 
δυσκολία υιοθετούνται σε τρισδιάστατη ανάλυση. 
 

                                                
13 Adaptive meshing 
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2.4 ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  

 

2.4.1 Συγκολλήσεις πολλαπλών στρώσεων  
 
Πολύ πιο σύνθετα µοντέλα απαιτούνται στην περίπτωση των συγκολλήσεων 
πολλαπλών στρώσεων ή της επισκευής συγκολλήσεων µε επιφερόµενα ηλεκτρόδια, 
προβληµάτων θερµής ρωγµάτωσης και λυγισµού. Μοντέλα συγκολλήσεων πολλών 
στρώσεων αναπτύχθηκαν από τους Ueda και Yamakawa [71,72], Ueda [134], Lobitz 
et al. [135] και Rybicki [87–89]. Οι Rybicki και Ueda, µελέτησαν πληθώρα τέτοιων 
προβληµάτων µαζί µε τους συνεργάτες τους, φτάνοντας σε αρκετά ακριβή 
αποτελέσµατα, παρόλο που χρησιµοποίησαν µοντέλα µε σχετικά λίγους βαθµούς 
ελευθερίας [85]. Εν γένει, κάθε επόµενη στρώση, στην περίπτωση συγκολλήσεων 
πολλαπλών στρώσεων, µεταβάλλει τις τάσεις και τις µετατοπίσεις των προηγούµενων 
στρώσεων. Η λεπτοµερειακή ανάλυση µίας–µίας στρώσης ξεχωριστά, αποτελεί την 
πιο επίπονη και δαπανηρή διαδικασία. Η συνένωση µερικών στρώσεων σε µία 
ισοδύναµη αποτελεί την πιο συνήθη τακτική. Συνήθως, εάν γίνει λεπτοµερειακή 
ανάλυση της κάθε στρώσης στο θερµικό µέρος, γίνονται απλοποιητικές παραδοχές 
στο µηχανικό µέρος ή γίνεται λεπτοµερειακή µελέτη µόνο των πρώτων στρώσεων και 
ακολουθεί γενική θεώρηση του προβλήµατος στις επόµενες στρώσεις. Σε κάθε τέτοια 
περίπτωση, αγνοείται η ιστορία της συγκόλλησης, όπως επίσης και τα φαινόµενα που 
συσχετίζονται µε τη µνήµη του υλικού.  
 
Οι Ueda et al. [134] µελέτησαν τη συγκόλληση πολλαπλών στρώσεων επίπεδων 
πλακών πάχους 100 mm, 200 mm και 300 mm. Εν συνεχεία, υπέβαλαν τα τεµάχια των 
200 mm σε αποτατική ανόπτηση για εξάλειψη των παραµενουσών τάσεων. Τα 
µοντέλα που αναπτύχθηκαν είχαν 5, 10 και 17 ισοδύναµες στρώσεις, αντί των 7, 43 
και 83 στρώσεων του πειράµατος. H µελέτη τους κατέληξε σε σχετικά καλή 
συµφωνία των πειραµατικών και υπολογιστικών αποτελεσµάτων. Επίσης, οι Ueda και 
Nakacho [136], αγνόησαν κάθε δεύτερη διαδοχική στρώση, καταλήγοντας όµως στα 
ίδια αποτελέσµατα διαµήκους παραµένουσας τάσης µε αυτήν που προέκυπτε από το 
πλήρες µοντέλο για κάθε στρώση. Όµως, η συστολή που υπολογίστηκε ήταν η µισή 
για την περίπτωση του «ηµίσεως» µοντέλου σε σχέση µε το πλήρες, δεδοµένου ότι 
αυτό έλαβε τη µισή ισχύ σε σχέση µε το πλήρες µοντέλο. Επίσης, κατέληξαν στο ότι 
εάν η επιφανειακή παραµένουσα τάση είναι σηµαντική, αρκεί να µοντελοποιηθούν 
πλήρως οι τελευταίες στρώσεις. Αντίστοιχες αφαιρετικές παραδοχές έχουν γίνει σε 
εργασίες των Rybicki et al. [87–89] και Stonesifer και Rybicki [89] όπου µελέτησαν 
συγκολλήσεις 7 και 30 στρώσεων µε µοντέλα 4 και 9 στρώσεων, χωρίς όµως να 
προσεγγίσουν ικανοποιητικά τα πειραµατικά αποτελέσµατα.  Παρόµοιες προσπάθειες 
έγιναν και από τους Nair et al. [137]  και Free και Goff [138]. Oι Leung at al. [139], 
συνοψίζοντας τις τεχνικές απλοποίησης των συγκολλήσεων πολλαπλών στρώσεων σε 
λιγότερες ισοδύναµες, κατέληξαν στο ότι η εγκάρσια τάση είναι πολύ ευαίσθητη σε 
σχέση µε τον τρόπο που εναποτίθενται οι στρώσεις (σε αντίθεση µε τη διαµήκη τάση) 
τόσο στο πείραµα όσο και στο µοντέλο. Οι Hong et al [140] προσοµοίωσαν τη 
συγκόλληση 5 στρώσεων σε 3. Κατέληξαν στο ότι η απλοποίηση αυτή επηρέασε 
σηµαντικά τη διαµήκη τάση και υιοθέτησαν κάποιους βαρυτικούς παράγοντες, 
προκειµένου να ελέγξουν τα αποτελέσµατα της πλήρους και της απλοποιηµένης 
προσοµοίωσης. Οι Shim et al. [141] προσοµοίωσαν τις 11 στρώσεις σε 6, και τις 17 
σε 7, αλλά ανέφεραν µικρές διαφορές µεταξύ των µοντέλων. Σε αντίστοιχη εργασία 
των Murphy et al. [109], µελετήθηκε η περίπτωση όπου 20 στρώσεις 
µοντελοποιούνται ως 3. Κατέληξαν σε διαφοροποίηση της παραµένουσας τάσης κατά 
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τη διεύθυνση του πάχους της ραφής. Άλλη τεχνική για την απλοποίηση του 
προβλήµατος αφορά στην επιβολή της τάσης ή ανελαστικής παραµόρφωσης, που 
προκύπτει από την πρώτη στρώση στις επόµενες. Αυτό βέβαια δεν είναι άµεσα 
εφικτό, καθότι η τάση θα πρέπει να αναχθεί σε κοµβικές δυνάµεις και να γίνει 
ξεχωριστή ανάλυση που θα προσεγγίζει τη συνολική παραµένουσα τάση. Σχετικές 
εργασίες έγιναν από τους Chakravarti et al. [123, 124], Ueda [142–144], Yuan και 
Ueda [145] και Wang et al. [146].   
 
Ένα άλλο πρόβληµα, που προκύπτει στη µοντελοποίηση των συγκολλήσεων 
πολλαπλών στρώσεων, αφορά στον τρόπο που προστίθεται το µέταλλο συγκόλλησης. 
∆ύο τεχνικές εν γένει έχουν χρησιµοποιηθεί. Η τεχνική των προϋπαρχόντων 
στοιχείων

14 και η τεχνική των στοιχείων εκ κατασκευής15. Στην πρώτη περίπτωση 
µπορεί κανείς να θεωρήσει ολόκληρη τη µάζα του µετάλλου συγκόλλησης ότι 
προϋπάρχει σε επαφή µε το µέταλλο βάσης, αλλά µε τη διαφορά ότι τα στοιχεία που 
αποτελούν το µέταλλο συγκόλλησης που δεν έχει ακόµα εναποτεθεί έχουν µηδενικές 
ιδιότητες, ώστε να µην επηρεάζουν την ανάλυση. Τη στιγµή που αυτά υπεισέρχονται 
στην ανάλυση, ανακτούν τις ιδιότητές τους. Εδώ πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε τα 
στοιχεία αυτά κατά την ενεργοποίησή τους θα πρέπει να είναι σε κατάσταση 
µηδενικής τάσης, κατά συνέπεια θα πρέπει να αφαιρεθεί όλο το ποσό της 
παραµόρφωσης που πιθανώς να έχει συσσωρευθεί σε αυτά πριν την ενεργοποίησή 
τους. ∆ιάφορες παραλλαγές της µεθόδου αυτής έχουν γενικά χρησιµοποιηθεί. Οι 
Rybicki et al. [87–89] και ο Burst και Rybicki [147] ενεργοποίησαν τα στοιχεία του 
µετάλλου συγκόλλησης όταν η θερµοκρασία έφτασε τους 1150 

ο
C. O Michaleris 

[148] αποµόνωσε τα στοιχεία αυτά από την υπόλοιπη κατασκευή, χρησιµοποιώντας 
στοιχεία θερµικού κενού µε µηδενικό πάχος. Με την εναπόθεση του µετάλλου 
συγκόλλησης τα στοιχεία αυτά του θερµικού κενού ανακτούσαν την αγωγιµότητά 
τους στα επιθυµητά επίπεδα. Στο µηχανικό µέρος, δε χρησιµοποίησε τα αντίστοιχα 
στοιχεία επαφής, αλλά τα στοιχεία ήταν σε αρχική επαφή µε το µέταλλο βάσης, σε 
κατάσταση µηδενικής τάσης, προκειµένου να µοντελοποιηθεί καλύτερα η µηχανική 
συµπεριφορά του τηγµένου µετάλλου. Αυτή η µελέτη στηρίχθηκε και στις εργασίες 
των Terkiwal – Mazumder [149, 125], για το πακέτο ABAQUS®, καθώς και σε 
εκείνες των Leung et al. [139], Bertram – Ortega [150] και άλλων [151–153, 140]. 
Παρόµοιες τεχνικές χρησιµοποίησαν και οι Hibbit και Marcal [29], όπου 
χρησιµοποίησαν µια τεχνητή θερµική παροχή προσδιδόµενη στους κόµβους του 
µετάλλου συγκόλλησης και µετάλλου βάσης για να τους φέρουν σύντοµα σε κοινή 
θερµοκρασία αφού εναπόθεσαν το µέταλλο συγκόλλησης. Η χρήση συνδετικών 
στοιχείων στο ABAQUS® έχει επίσης χρησιµοποιηθεί καθότι το συγκεκριµένο 
λογισµικό δεν είναι σε θέση να περιγράψει τη θερµοκρασία κατά µήκος του συνόρου 
µετάλλου συγκόλλησης–µετάλλου βάσης ως αρχική οριακή συνθήκη όταν 
χρησιµοποιείται η τεχνική αυτή.  Επίσης οι Papazoglou et al. [28] και Karlsson et al. 
[37, 106], βασιζόµενοι σε ανάλυση µε το πακέτο ADINA®, ανέπτυξαν την τεχνική 
κατά την οποία το στοιχείο το οποίο γεννάται, φέρει ένα συγκεκριµένο ποσό 
θερµότητας το οποίο έχει προσδοθεί σε αυτό πριν την ενεργοποίησή του. Στη δεύτερη 
περίπτωση, απαιτείται η εκ του µηδενός κατασκευή των στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν τις στρώσεις κατά τη διάρκεια της ανάλυσης σε προκαθορισµένες 
στιγµές. Η διαδικασία αυτή είναι πιο ακριβής και ανταποκρίνεται καλύτερα στη 
φυσική των στρώσεων, απαιτεί όµως συνήθως κατάλληλες ειδικές ρουτίνες από τον 
χρήστη και τον έλεγχό τους στην αρχή της προσοµοίωσης κάθε νέας στρώσης. Η 
µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί από τους Free και Goff [138], ενώ δεν είναι σαφές 
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εάν πρόκειται για την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην εργασία των Lobitz et al. 
[135]. O Josefson [92] χρησιµοποίησε την τεχνική αυτή, αλλά έδωσε στα στοιχεία της 
ραφής µια µικρή ακαµψία, προκειµένου αυτά να ενηµερώσουν τη θέση των κόµβων 
τους σε σχέση µε το µέταλλο βάσης. Η εργασία των Lindgren et al. [32],  περιγράφει 
τη διαδικασία όπου όλες οι στρώσεις ορίζονται στην αρχή της ανάλυσης και 
ενεργοποιούνται την κατάλληλη στιγµή. Χρησιµοποιούνται, επίσης, συγκεκριµένες 
ρουτίνες για να ενηµερώσουν τις θέσεις των ενεργοποιηθέντων στοιχείων σε σχέση 
µε την τρέχουσα παραµορφωµένη κατασκευή, προσπαθώντας ταυτόχρονα να 
επιτύχουν και µια βαθµιαία εξοµάλυνση της διαδικασίας αυτής χωρίς να 
δηµιουργήσουν πλασµατικές παραµορφώσεις στα στοιχεία που ενεργοποιούνται. Ως 
βασικό συµπέρασµα κατέληξαν ότι και οι δύο τεχνικές δίνουν τα ίδια αποτελέσµατα. 
Η τεχνική των προϋπαρχόντων στοιχείων είναι σηµαντικά πιο ευέλικτη και πρακτική 
σε δισδιάστατες αναλύσεις επίπεδης έντασης [36, 37], αλλά και σε τρισδιάστατα 
µοντέλα [37, 125, 126, 155], όπου σε κάθε χρονικό βήµα ενεργοποιούνται και τα 
σχετικά στοιχεία. Αντίθετα, η τεχνική της κατασκευής των στοιχείων, 
χρησιµοποιήθηκε από τους Gu et al. [132], οι οποίοι παρατήρησαν ότι σε 
προσοµοιώσεις εναπόθεσης σε τρισδιάστατα µοντέλα, η σύγκλιση µέσω διαδοχικών 
επαναλήψεων ήταν αισθητά βελτιωµένη σε σχέση µε την προηγούµενη τεχνική. 
 
Οι Mock – Pick [80], προσοµοίωσαν τη συγκόλληση πολλαπλών στρώσεων σε 
αυχενικές συγκολλήσεις, όπως επίσης και τις ανακατανοµές των τάσεων που 
προκύπτουν από  φορτίσεις και εκφορτίσεις των κατασκευών. Ακολούθησαν την 
τακτική των Ueda et al. [134], όπου οι τάσεις που υπολογίστηκαν για µια στρώση 
χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλα για επόµενες στρώσεις. Κατέληξαν σε ασήµαντη 
διαφορά σε σχέση µε την περίπτωση της πλήρους ανάλυσης όλων των στρώσεων 
ξεχωριστά. Στο ίδιο πεδίο των αυχενικών συγκολλήσεων κινήθηκαν και οι Ma et al. 
[85] και Kim et al. [165], εστιαζόµενοι στις διαφορετικές παραµορφώσεις που 
λαµβάνονται όταν χρησιµοποιούνται διαφορετικές τεχνικές συγκόλλησης. Επίσης, οι 
Ueda et al. [166], προσοµοίωσαν τις 14 στρώσεις συγκόλλησης µεταξύ σωλήνα και 
ελάσµατος µε χρήση αξονοσυµµετρικού µοντέλου χωρίς ισοδύναµες στρώσεις. 
Επίσης, βελτίωσαν το µοντέλο του υλικού, χρησιµοποιώντας γραµµική ισοτροπική 
σκλήρυνση, και εξαλείφοντας τις πλαστικές παραµορφώσεις που συσσωρεύονται σε 
υψηλή θερµοκρασία. Ένας µεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων πάνω στα όσα 
αναφέρθηκαν αναλύει τα ίδια ακριβώς προβλήµατα που αναφέρθηκαν νωρίτερα [53, 
54, 141, 161–169]. Η εργασία των Murthy et al. [110] παρουσιάζει συνοπτικά τα 
φαινόµενα και τις σχετικές θεωρίες και αξιολογεί ορισµένες εφαρµογές, όπως επίσης 
και δηµοσιεύσεις τρίτων. Οι Michaleris et al. [170], µελέτησαν τη βελτιστοποίηση 
συγκολλήσεων µιας στρώσης µε σκοπό τη βέλτιστη κατεργασιµότητα και διάρκεια 
ζωής. Οι ίδιοι [148] προσοµοίωσαν συγκολλήσεις πολλαπλών στρώσεων και εν 
συνεχεία µερικές δοκιµές υπό υδροστατική πίεση των κατασκευών αυτών. Οι 
Michaleris – DeBiccari [103] µελέτησαν, επίσης, την επίδραση των παραµενουσών 
τάσεων στην αντοχή λυγισµού ελασµάτων µε εγκάρσια ενισχυτικά, ενώ οι µελέτες 
των Michaleris – Sun [84] και Michaleris et al. [171] εστιάζονται σε φαινόµενα 
θερµικής προέντασης για την αύξηση του κρίσιµου φορτίου λυγισµού. 
 
Το πρώτο τρισδιάστατο µοντέλο για τη συγκόλληση πολλαπλών στρώσεων 
παρουσιάστηκε πιθανώς από τους Li et al. [172, 173]. Προσοµοιώθηκαν 4 στρώσεις 
που εναποτέθηκαν διαδοχικά και συνεχόµενα. Τα στοιχεία του µετάλλου 
συγκόλλησης ενεργοποιούνταν κάθε χρονικό βήµα και πιθανώς να χρησιµοποιήθηκε 
η διατύπωση των προϋπαρχόντων στοιχείων για το µέταλλο συγκόλλησης. Το 
θερµικό µέρος χρειάστηκε ένα µήνα για να περατωθεί, δεν αναφέρεται όµως ο Η/Υ 
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που χρησιµοποιήθηκε. Οι Ortega et al. [174], προσοµοίωσαν µια περιφερειακή 
συγκόλληση τριών στρώσεων σε σωλήνες, χρησιµοποιώντας την ίδια διατύπωση. 
Χρησιµοποίησαν στοιχεία επαφής µεταξύ των δύο µετάλλων, βάσης και 
συγκόλλησης. Σε αντίθεση µε τους περισσότερους ερευνητές που χρησιµοποιούσαν 
το ABAQUS® για τέτοιες προσοµοιώσεις, χρησιµοποιήθηκε κώδικας προερχόµενος 
από τα Sandia Livermore Laboratories. H θερµική ανάλυση απαίτησε 24 ώρες, ενώ το 
µηχανικό µέρος 48 ώρες σε έναν Cray–J916. Τα υπολογιστικά και τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά. Οι Fricke et al. [175, 176] χρησιµοποίησαν το 
ABAQUS®, για συγκόλληση 5 στρώσεων, στην οποία το θερµικό και το µηχανικό 
µέρος χρειάστηκαν 9 και 54 ώρες αντίστοιχα σε ένα HP UNIX workstation J210 µε 
256 ΜΒ µνήµης. Οι Dike et al. [86] χρησιµοποίησαν τρισδιάστατα µοντέλα για τη 
µελέτη συγκόλλησης 4 στρώσεων. Το θερµικό πεδίο από το ABAQUS® ελήφθη 
µέσω δισδιάστατης ανάλυσης µιας εγκάρσιας τοµής και µεταφέρθηκε σε 
τρισδιάστατο µοντέλο, δίδοντας καλά αποτελέσµατα. Εν συνεχεία, χρησιµοποίησαν 
και τον κώδικα JAC3D® από τα Sandia Livermore Laboratories για την ανάπτυξη 
τρισδιάστατου µοντέλου για το µηχανικό µέρος. Κατέληξαν στο ότι το δισδιάστατο 
µοντέλο αδυνατούσε να προβλέψει σωστά τις εγκάρσιες παραµορφώσεις, σε αντίθεση 
µε το τρισδιάστατο στο οποίο επετεύχθη καλή σύγκλιση. Προσπαθώντας να 
µειώσουν το πρόβληµα, συγκεντρώνοντας τις τρεις τελευταίες στρώσεις σε µία, 
προέβλεψαν µε µεγάλη ακρίβεια το επίπεδο των παραµενουσών παραµορφώσεων, 
αλλά, στο µεταβατικό επίπεδο, οι ληφθείσες παραµορφώσεις ήταν σηµαντικά 
ανακριβείς σε σχέση µε τα πειραµατικά δεδοµένα. 
 

2.4.2 Συναφείς προσοµοιώσεις 

 
Υπάρχουν και περιπτώσεις άλλων προσοµοιώσεων στην επιστηµονική περιοχή των 
συγκολλήσεων που παρουσιάζουν σηµαντικές δυσκολίες όσον αφορά στη 
συγκόλληση πολλών στρώσεων.  ∆ισδιάστατα µοντέλα έχουν χρησιµοποιηθεί για τη 
µελέτη τόσο των επιστρώσεων16 όσο και της επισκευής συγκολλητών κατασκευών. 
Μια τέτοια περίπτωση αφορά στη συντήρηση συγκολλητών σωλήνων από τους 
Rybicki – Stonesifer [101], όπου οι 100 στρώσεις µοντελοποιήθηκαν σαν 20. Oι Ueda 
et al. [179] µελέτησαν την επισκευή συγκολλήσεων µε µια στρώση, ενώ οι Devaux et 
al. [150] µελέτησαν το ίδιο θέµα, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τα θερµοµεταλλουργικά 
φαινόµενα και το πρόβληµα της διάχυσης του υδρογόνου. Στην ίδια επιστηµονική 
περιοχή κινήθηκαν και οι Junek και Ochodek [180–182], χωρίς όµως να λάβουν 
υπόψη τη διάχυση του υδρογόνου. Κατέληξαν στο ότι η χρήση GTAW αντί της 
SMAW πλεονεκτούσε στην περίπτωση της συντήρησης–επισκευής των 
συγκολλήσεων, δίνοντας χαµηλότερο επίπεδο παραµενουσών τάσεων. Ο Dong [183], 
αφού προσοµοίωσε τη συγκόλληση, αφαίρεσε εν συνεχεία µέρος των στοιχείων του 
µοντέλου προσοµοιάζοντας τη φθορά – εκτριβή και, εν συνεχεία, ξαναπρόσθεσε 
µέρος των στοιχείων αυτών, µοντελοποιώντας έτσι την επισκευή. Σχετικές επίσης 
µελέτες έχουν δηµοσιευτεί και από άλλους ερευνητές [114–118]. Οι Chakravarti et al. 
[123, 124] χρησιµοποίησαν συνδυαστικά δισδιάστατα και τρισδιάστατα µοντέλα για 
την προσοµοίωση επισκευής συγκόλλησης, ενώ οι Oddy και McDill [38], Oddy et al. 
[184, 185], εστιάστηκαν σε τρισδιάστατα µοντέλα για τη µελέτη της παλµικής 
συγκόλλησης. Επίσης, περίπτωση επίστρωσης έχει προσοµοιωθεί από τους Rybicki et 
al. [177], Rosselet [178] και Dupas – Moinreau [83].  Oι Jonsson et al. [186] 
υπολόγισαν τον κίνδυνο ρωγµάτωσης εν θερµώ στην περίπτωση των µετωπικών 
συγκολλήσεων. Χρησιµοποίησαν την παραµόρφωση µεταξύ των 1400 

ο
C και 1000 
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ο
C, ως δείκτη επικινδυνότητας για ρωγµάτωση, καταλήγοντας σε συµπεράσµατα, που 
συµφωνούσαν µε τις ρωγµές που αντιµετωπίζονται στις πραγµατικές συγκολλητές 
κατασκευές. Επίσης, οι Shibahara et al. [187] χρησιµοποίησαν στοιχεία επαφής, 
περιορισµένης αντοχής στο θερµοκρασιακό εύρος 1200 

ο
C έως 1450 

ο
C,  για τη 

µελέτη του ιδίου προβλήµατος. Οι Singh et al. [188] στο ίδιο φαινόµενο 
χρησιµοποίησαν τρισδιάστατα µοντέλα, στα οποία µετά την επίστρωση µιας µικρής 
στρώσης συγκόλλησης, επέβαλλαν εξωτερική φόρτιση για να προσοµοιώσουν την 
αύξηση της παραµόρφωσης. Εν συνεχεία, σύγκριναν τη συνολική παραµόρφωση µε 
την ολκιµότητα του υλικού και την τρέχουσα θερµοκρασία. Η ρωγµάτωση εν θερµώ 
εντοπιζόταν στα σηµεία µειωµένης ολκιµότητας. Σχετικές εργασίες τόσο σε χάλυβα 
όσο και σε αλουµίνιο έχουν δηµοσιευτεί από τους Munier – Lefebvre [189], 
Bergmann – Hilbinger [190] και Yang et al. [191, 192].  Οι Oddy και McDill [193] 
µελέτησαν το «κάψιµο» των συγκολλήσεων σε συγκολλήσεις σωληνώσεων 
χρησιµοποιώντας µοντέλο υλικού που εµπεριείχε αστοχία από ερπυσµό. Κατέληξαν 
σε λογικά συµπεράσµατα, παρόλο που το φαινόµενο αυτό είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκο σε σχέση µε το σχετικά απλό µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε. Οι Rybicki 
et al. [194] χρησιµοποίησαν τις παραµένουσες τάσεις που είχαν υπολογίσει σε 
συγκόλληση 2 στρώσεων [88] για τη µελέτη θραυστοµηχανικού προβλήµατος 
βασισµένο σε θεωρία γραµµικής ελαστικής θραυστοµηχανικής. Οι Brust et al. [195] 
στις προσοµοιώσεις που ανέλυσαν έλαβαν υπόψη και τις ανακατανοµές των 
παραµενουσών τάσεων λόγω της ύπαρξης ρωγµών, χωρίς να µοντελοποιήσουν τη 
ρωγµή, αλλά χρησιµοποιώντας στοιχεία και δεδοµένα από άλλες πηγές, κυρίως 
αναλυτικής φύσεως. Επίσης, οι Μichaleris et al. [196] µετέφεραν το πεδίο των 
παραµενουσών τάσεων µιας συγκόλλησης σε ένα δεύτερο µοντέλο, στο οποίο υπήρχε 
ρωγµή και σηµαντικά βελτιωµένο πλέγµα. Εν συνεχεία, επέτρεψαν στους κόµβους 
της ρωγµής να µετακινηθούν, µελετώντας έτσι το φαινόµενο της ανακατανοµής των 
τάσεων. Σηµειώνεται πως υπάρχει ακόµα σηµαντικός αριθµός δηµοσιεύσεων σε 
επίπεδο επίδρασης της διάδοσης ρωγµής λόγω παραµενουσών τάσεων σε 
συγκολλητές κατασκευές. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι δηµοσιεύσεις αυτές, 
χρησιµοποιούν δεδοµένα πεδία παραµενουσών τάσεων από άλλες πηγές 
(δηµοσιεύσεις, πειράµατα, κλπ.) για την περαιτέρω µελέτη του φαινόµενου. 
 
Τέλος, οι Rybicki et al. [155] µελέτησαν το φαινόµενο του πάχους των σωληνώσεων 
στο επίπεδο των παραµενουσών τάσεων. Οι Brust – Rybicki [147] και Brust – 
Kanninen [156], µελέτησαν τα πιθανά οφέλη σε τεχνικές οπισθοδροµικής

17 
συγκόλλησης. Οι Rybicki – McGuire [157, 158], µελέτησαν το φαινόµενο της 
επαγωγικής θέρµανσης και των θερµικών – θερµοκρασιακών καταβοθρών

18, 
προκειµένου να επάγουν θλιπτικές τάσεις στο εσωτερικό των σωληνώσεων για 
αποφυγή ρωγµάτωσης σε διαβρωτικό περιβάλλον υπό µηχανική καταπόνηση. H 
χρήση διαφόρων  µεθόδων συγκόλλησης εναπόθεσης19 µελετήθηκε επίσης από τους 
Rybicki et al. [159], ενώ η περίπτωση των θερµοκρασιακών καταβοθρών µελετήθηκε 
και από άλλους ερευνητές [160–163]. Τέλος, οι Bae et al. [164] ερεύνησαν το 
φαινόµενο της εξοµάλυνσης των τάσεων µέσω µηχανικής καταπόνησης. 
 

                                                
17 backlay 
18 Heat sink 
19 overlay 
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2.4.3 Σύνοψη 

 
Η απλοποίηση των συγκολλήσεων πολλών στρώσεων µέσω µοντέλων µε λιγότερες 
ισοδύναµες στρώσεις, πρέπει να γίνεται µε σχετική προσοχή. Όλες οι απλοποιητικές 
τεχνικές αίρουν την ιστορία του υλικού σε σχέση µε την πραγµατικότητα. Για τον 
λόγο αυτό θα πρέπει, εάν χρησιµοποιείται µικρότερος αριθµός στρώσεων από τον 
πραγµατικό, να διασφαλίζεται ότι η συνολική προσδιδόµενη ενέργεια διατηρείται. Η 
µοντελοποίηση του επιφερόµενου υλικού µε τις δύο τεχνικές για την προσοµοίωση 
της εναπόθεσης εν γένει δίνει τα ίδια ακριβώς αποτελέσµατα [32]. Προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί, ώστε µόλις τα στοιχεία αυτά ενεργοποιηθούν, όλη η πλαστική 
παραµόρφωση που αυτά συσσωρεύουν µέχρι να φτάσουν την επιθυµητή 
θερµοκρασία (συνήθως ανώτερη της Τliquidus) πρέπει να αφαιρεθεί, ώστε τα στοιχεία 
να είναι σε κατάσταση µηδενικής τάσης. Η επιλογή µιας εκ των δύο τεχνικών 
εξαρτάται από τον κώδικα των πεπερασµένων στοιχείων που χρησιµοποιείται.     
 

2.5 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 
 

2.5.1 Θερµικό µέρος 

 
Το µοντέλο που µελετάται πρέπει αρχικά να φορτιστεί µε την ωφέλιµη ενέργεια που 
λαµβάνει από την πηγή ισχύος. Υπάρχει ακόµα σηµαντική έρευνα στον τοµέα της 
φυσικής του τόξου, της µηχανικής των ρευστών και της µετάδοσης θερµότητας 
προκειµένου να υπολογιστεί µε ακρίβεια η κατανοµή της προσδιδόµενης ισχύος [1]. 
Οι µελέτες των Sheng – Chen [197–199] είναι ένα βήµα για την πλήρη επίλυση του 
προβλήµατος αυτού, όπου η φυσική της ροής του µετάλλου συγκόλλησης 
ενσωµατώθηκε στη θερµοµηχανική ανάλυση. Χρησιµοποίησαν έναν ενδιαφέροντα 
συνδυασµό της λανγκρανζιανής που περιγράφει το στερεό σώµα και την Eulerian 
διατύπωση για το ρευστό και µε κανόνες µιγµάτων βασιζόµενων στα ποσοστά 
στερεών και υγρών φάσεων σε κάθε σηµείο, κατέληξαν σε σηµαντικά 
συµπεράσµατα. Εν γένει στο µοντέλο θα πρέπει τουλάχιστον να προσδοθεί η 
ποσότητα θερµικής ισχύος, προκειµένου να προχωρήσει κανείς στην προσοµοίωση 
συγκολλήσεων. Η µέχρι σήµερα βέλτιστη τακτική αφορά στη µέτρηση των 
θερµοκρασιών, παρατήρηση των µικροδοµικών αλλαγών και στη µέτρηση των 
διαστάσεων της λίµνης συγκόλλησης. Για τον λόγο αυτό τα µοντέλα δεν είναι 
µοντέλα καθαρής «πρόβλεψης» [12], αλλά µοντέλα «ανάλυσης». Οι Goldak et al. 
[11, 12, 200, 201] είναι από τους ερευνητές που µελέτησαν σε µεγάλο βαθµό τους 
διαφορετικούς τρόπους πρόσδοσης ισχύος.  
 

2.5.1.1 Αναλυτική προσέγγιση 

Αρκετές δηµοσιεύσεις έχουν χρησιµοποιήσει αναλυτικές εξισώσεις για την επίλυση 
του θερµοκρασιακού προβλήµατος, βασιζόµενες κυρίως στη λύση κατά Rosenthal 
[87–89, 96, 104, 147, 156, 157, 202–204]. Οι λύσεις αυτές προσεγγίζουν µε αρκετή 
ακρίβεια τις ζητούµενες θερµοκρασίες, κυρίως όµως σε περιοχές µακριά από τη 
ραφή. Εν γένει, οι αναλυτικές λύσεις, που συνήθως δεν περιλαµβάνουν τις µη–
γραµµικότητες του υλικού ή των συνοριακών συνθηκών, αστοχούν να προσεγγίσουν 
σωστά το θερµικό πρόβληµα σε περιοχές κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης. Για το 
λόγο αυτό η χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων θεωρείται ως η 
ακριβέστερη µέθοδος. 
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2.5.1.2 Κατανοµή ισχύος 

Είναι δυνατό να µοντελοποιήσει κανείς την πρόσδοση ισχύος είτε µε επιφανειακή 
κατανοµή, είτε µε κατανοµή µάζας, σε δύο ή τρεις διαστάσεις, τόσο στα στοιχεία που 
αναπαριστούν το µέταλλο συγκόλλησης όσο και σε κάποια που αφορούν στο µέταλλο 
βάσης. Οι Hibbit και Marcal [29] και Anderson [35], χρησιµοποίησαν επιφανειακή 
πρόσδοση ισχύος και µια εξίσωση παλµού για να περιγράψουν τη θερµότητα που 
προσδίδεται µέσω του τηγµένου µετάλλου. Οι Papazoglou και Masubuchi [28] 
χρησιµοποίησαν τη Gaussian κατανοµή, σε συνδυασµό µε την τεχνική ράµπας, όπου 
η προσδιδόµενη ισχύς αυξάνεται γραµµικά, σταθεροποιείται και µειώνεται επίσης 
γραµµικά, µοντελοποιώντας έτσι το τόξο που πλησιάζει εν συνεχεία αποµακρύνεται 
από το σηµείο ενδιαφέροντος. Η τακτική αυτή είναι και η µέθοδος που 
χρησιµοποιήθηκε συχνότερα και σε άλλες εργασίες. Οι Shim et al. [141] µελέτησαν 
την επίδραση της τεχνικής αυτής στο ρυθµό θέρµανσης και τις µέγιστες 
θερµοκρασίες. Οι Nickell, Hibbit [205] και Friedman [206] χρησιµοποίησαν µια 
κατανοµή Gauss, µόνο, ως επιφανειακή ισχύ, κατανοµή που χρησιµοποιήθηκε και 
από άλλους µελετητές [42, 44, 63, 125, 164, 198]. Οι Goldak  et al. [207, 208] 
πρότειναν ένα νέο µοντέλο, το λεγόµενο «διπλό ελλειψοειδές», µοντέλο που 
χρησιµοποιήθηκε από πολλούς ερευνητές, όπως π.χ. [77, 103, 124, 210]. 
 
Το θερµοκρασιακό πρόβληµα µπορεί να επιλυθεί εάν το θερµικό φορτίο 
µοντελοποιηθεί µέσω επιβολής θερµοκρασιακού φορτίου αντί θερµικού, στην 
περιοχή της ραφής. Τέτοια παραδείγµατα είναι των Carmet et al. [47], Goldak et al. 
[211] και Αrgyris et al. [39]. Οι τελευταίοι επέβαλαν ως φόρτιση τις θερµοκρασίες 
στους κόµβους του θερµοµηχανικού µοντέλου που είχαν υπολογίσει από άλλες 
µαθηµατικές διαδικασίες. Οι Jones et al. [212, 213] όρισαν ως φορτίο στο όριο της 
λίµνης συγκόλλησης, θερµοκρασίες ίσες µε Τliquidus, και προσέγγισαν µε αρκετή 
επιτυχία τις πειραµατικές µετρήσεις. Τα όρια της λίµνης συγκόλλησης στην 
περίπτωση αυτή ορίζονταν από τον χρήστη.  
 

2.5.1.3 Χρήση πειραµατικών δεδοµένων 

Υπεισέρχεται πλέον το πρόβληµα της µέτρησης των θερµοκρασιών µε τη χρήση των 
θερµοστοιχείων, όπου ακόµα και σε ταυτόσηµα ή σχεδόν ταυτόσηµα πειράµατα, στις 
ίδιες θέσεις µετρούνται διαφορετικές θερµοκρασίες. Αυτό οφείλεται και στην 
αδυναµία να προσεγγιστεί ακριβώς η θέση του θερµοστοιχείου κατά το βάθος, ακόµα 
και µε κατάλληλη µεταλλογραφική τοµή. Για τον λόγο αυτό, οι τιµές των 
αποτελεσµάτων των αριθµητικών λύσεων είναι λογικό και σύνηθες να βρίσκονται 
κοντά στις µετρηθείσες θερµοκρασίες, αλλά όχι ακριβώς ίδιες µε αυτές. Επίσης, θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι στα σηµεία που εστιάζεται το ενδιαφέρον (κοντά στη ραφή 
συγκόλλησης) είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς µετρήσεις. Ένα θερµοστοιχείο τύπου 
Chromel–Alumel µπορεί να µετρήσει µέχρι και 1300 

ο
C, ενώ ένα PtRh–Pt µέχρι και 

1600 
ο
C. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι µετρήσεις γίνονται λίγο 

µακρύτερα από την περιοχή της ραφής, κοντά στη ΘΕΖ, όπου όµως η µέγιστη 
µετρούµενη θερµοκρασία είναι πολύ ευαίσθητη στην εγκάρσια απόσταση από τη 
ραφή, µιας και παρατηρείται ραγδαία µείωση καθώς η απόσταση αυξάνει. Η 
σύµπτωση, όµως, των πειραµατικών µετρήσεων µε τα υπολογιστικά, όσο µακρύτερα 
είναι κανείς από τη ραφή αυξάνεται. Η διαφορά αυτή στην ακρίβεια της µέτρησης 
µελετήθηκε χαρακτηριστικά από τους Lindgren et al. [32]. Οι Roelens [52–54] και 
Lindgren at al. [32] χρησιµοποίησαν την τεχνική των θερµοκρασιών σε συγκολλήσεις 
πολλαπλών στρώσεων, όπου στο µέταλλο συγκόλλησης είχε οριστεί ως θερµοκρασία 
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η Τliquidus, τιµή που µπορούσε να µεταβληθεί προκειµένου να επέλθει σύγκλιση µε τα 
πειραµατικά δεδοµένα.  
 

2.5.2 Σύνοψη 

 
Η τεχνική των επιβαλλόµενων θερµοκρασιών είναι ευκολότερη στην υιοθέτησή της 
σε ένα µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων. Στην περίπτωση όµως αυτή, το συνολικό 
ποσό θερµότητας που προσδίδεται στο µέταλλο δεν µοντελοποιείται σωστά [1]. Η 
συνήθης τακτική είναι να περιγράψει κανείς τη θερµοκρασία του µετάλλου 
συγκόλλησης, αρχικά ως γραµµικά αυξανόµενη και εν συνεχεία ως σταθερή σε τιµή. 
Η φάση της ψύξης, εν συνεχεία, υπολογίζεται βάσει των απωλειών και της αγωγής 
που έχει οριστεί πρωτύτερα. Στην περίπτωση που απαιτείται ακρίβεια κοντά στο 
µέταλλο συγκόλλησης, η κατανοµή κατά Gauss ή το διπλό ελλειψοειδές µπορεί να 
δώσει σηµαντικά ακριβέστερα αποτελέσµατα, σε συνδυασµό µε κατάλληλη πύκνωση 
του πλέγµατος. Συνήθως 10 στοιχεία κατά µήκος του άξονα του διπλού 
ελλειψοειδούς είναι αρκετά για να περιγράψουν την προσδιδόµενη φόρτιση. Εν 
συνεχεία, το θερµικό φορτίο πρέπει να βαθµονοµηθεί, ώστε να επέλθει η επιθυµητή 
σύγκλιση µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Τέτοια δεδοµένα µπορεί να είναι η έκταση 
της λίµνης συγκόλλησης ή µετρήσεις θερµοκρασιακής απόκρισης σε κάποια 
απόσταση από τη ραφή. Σηµειώνεται πως µια καλή προσέγγιση της µέγιστης τιµής 
και της φάσης ψύξης που πιθανώς να είναι αρκετά πιο σηµαντική, θεωρείται ως καλή 
µοντελοποίηση της προσδιδόµενης ισχύος. 
 
Γενικά, τα µοντέλα που παρουσιάζονται για την προσοµοίωση των συγκολλήσεων 
είναι όλο και πιο περίπλοκα, ειδικά αυτά που αφορούν σε ρωγµάτωση εν θερµώ. Σε 
κάθε περίπτωση απαιτείται ακριβής µοντελοποίηση, ειδικά στο θερµικό µέρος. Η 
επίλυση των προβληµάτων συγκόλλησης (ειδικά των πολλαπλών στρώσεων) απαιτεί 
ιδιαίτερες τεχνικές και παραµένει ακόµα και σήµερα ένα πολύ δύσκολο αντικείµενο 
µελέτης. Πρέπει ακόµα να αναφερθεί, πως όσο πιο σύνθετα είναι τα µοντέλα τόσο 
περισσότερο χρόνο χρειάζονται για την επίλυσή τους, αλλά, και χρόνο για τον έλεγχο 
των αποτελεσµάτων. Τα εµπορικά πακέτα πεπερασµένων στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται, συνήθως επαρκούν οριακά τόσο σε επίπεδο σχεδιασµού των 
κανάβων όσο και σε επίπεδο µοντελοποίησης του υλικού. Για το λόγο αυτό είναι 
συνήθως απαραίτητη η ενσωµάτωση στα πακέτα αυτά συµπληρωµατικών ρουτινών, 
που έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο το χρήστη, είτε κατάλληλος έλεγχος ή «τρυκ», 
προκειµένου τα πακέτα αυτά να προσοµοιώσουν τα φαινόµενα που συνήθως 
σχετίζονται µε τη µηχανική υψηλών θερµοκρασιών. Επίσης, η υιοθέτηση των 
αναλύσεων σε βιοµηχανικό επίπεδο, µε π.χ. in–situ επίλυση και π.χ. ανάδραση στη 
µηχανή συγκόλλησης, προϋποθέτει τη σωστή πρόβλεψη της λίµνης συγκόλλησης 
χωρίς προηγούµενο πείραµα, αλγόριθµος που ακόµα δεν έχει οριστεί σαφώς. Τα µόνα 
δεδοµένα σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλουν να είναι οι παράµετροι συγκόλλησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η εµβάθυνση στην αριθµητική προσοµοίωση απαιτεί την υιοθέτηση της µαθηµατικής 
περιγραφής του υλικού συναρτήσει τόσο της θερµοκρασίας όσο και της µικροδοµής 
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση σε όλα τα θερµοµηχανικά µοντέλα. Η 
µαθηµατική αυτή περιγραφή θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει τη 
συµπεριφορά του υλικού σε όλο το εύρος των θερµοκρασιών και µηχανικών 
φορτίσεων που µελετώνται. Η ακρίβεια της περιγραφής αυτής έχει να κάνει κυρίως 
µε το σκοπό της µοντελοποίησης. ∆ιάφορες απλοποιητικές παραδοχές που έχουν 
προταθεί σε πολλές δηµοσιεύσεις, αφορούν κυρίως σε αδυναµία προσέγγισης της 
φυσικής και µηχανικής συµπεριφοράς των υλικών σε υψηλές θερµοκρασίες. 
 

3.2 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

3.2.1 Υιοθέτηση του υλικού 
 
Η µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του υλικού είναι, µαζί µε την ωφέλιµη ισχύ, οι 
δύο άγνωστοι – µάλλον µη σαφώς προσδιορίσιµοι – παράγοντες στην προσοµοίωση 
των συγκολλήσεων [1–3]. Η θερµική ανάλυση είναι εν γένει πιο ευέλικτη ως προς τις 
αριθµητικές ιδιοµορφίες που προκύπτουν κατά την επίλυσή της (π.χ. λανθάνουσες 
θερµότητες) σε σχέση µε τη µηχανική ανάλυση. Οι McDill et al. [4] διερεύνησαν το 
πόσο οι θερµικές και οι µηχανικές ιδιότητες επηρεάζουν τη θερµοµηχανική απόκριση 
των συγκολλητών τεµαχίων. Αυτό που προέκυψε είναι ότι το θερµικό µέρος και κατά 
κύριο λόγο οι θερµικές ιδιότητες, είναι αυτές που επηρεάζουν σηµαντικά τη µηχανική 
απόκριση. Αυτό οφείλεται στο ότι η θερµική παραµόρφωση (διαστολή, συστολή) και 
οι µετασχηµατισµοί δοµής στερεάς κατάστασης, είναι οι καθοριστικότεροι 
παράγοντες που επηρεάζουν τις µετατοπίσεις. Η θερµική διαστολή εξαρτάται 
απόλυτα από το θερµοκρασιακό πεδίο, που µε τη σειρά του καθορίζεται από τις 
θερµικές ή φυσικές ιδιότητες του υλικού.  
 
Η συνολική θερµοκρασιακή ιστορία της κατασκευής είναι και αυτή που καθορίζει τις 
θερµικές, φυσικές και µηχανικές ιδιότητες του υλικού που την αποτελεί. Πολλές 
φορές, όµως, είναι δυνατό να θεωρηθεί µια απλοποιητική παραδοχή, κατά την οποία 
οι ιδιότητες αυτές εξαρτώνται µόνο από την τρέχουσα θερµοκρασία, αγνοώντας κατά 
κάποιο τρόπο τη µικροδοµή του κρυστάλλου που προκύπτει από το θερµικό κύκλο 
µέχρι τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η  παραδοχή αυτή δεν φαίνεται να ισχύει για 
την περίπτωση των φερριτικών–περλιτικών χαλύβων, όπου στο θερµοκρασιακό εύρος 
του µετασχηµατισµού στερεάς κατάστασης (µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός), η 
παραµόρφωση µετασχηµατισµού δοµής και η µεταβολή των ανελαστικών ιδιοτήτων  
συναρτήσει της µικροδοµής επιδρά σηµαντικά στις παραµένουσες τάσεις. Οι Leblond 
et al. [5] µελέτησαν µερικές από τις επιδράσεις των µετασχηµατισµών δοµής στο 
επίπεδο των τάσεων. Συνήθως, οι περισσότεροι µελετητές έχουν αγνοήσει την 
επίδραση αυτή και έχουν θεωρήσει ότι όλες οι ιδιότητες του υλικού εξαρτώνται 
αποκλειστικά και µόνο από τη θερµοκρασία. Αυτό βέβαια ισχύει σε περιπτώσεις 
υλικών όπου όντως οι µετασχηµατισµοί είναι ανεπαίσθητοι ή µη υπαρκτοί, όπως, οι 



 74 

ωστενιτικοί χάλυβες (Ueda et al. [6], Rybicki et al. [7,8], Brown and Song [9,10]), 
υλικά όπως ο χαλκός (Lindgren et al. [11,12]) ή το κράµα Inconel (Friedman [13], 
Nickel και Hibbit [14], Ueda et al [15]). Όµως, υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις 
όπου οι µετασχηµατισµοί δοµής έχουν παραβλεφθεί ακόµα και στην περίπτωση των 
κοινών χαλύβων,  (Ueda – Yamakawa [16], Hibbit – Marcal [17], Mock – Pick [18], 
Shim et al. [19], Michaleris [20], Ravichandaran et al. [21], Lindgren et al. [22]). Στην 
περίπτωση αυτή η θερµική διαστολή/συστολή είναι ίδια τόσο στη θέρµανση όσο και 
στην ψύξη. Σε ορισµένες περιπτώσεις αρκετοί µελετητές έχουν λάβει υπόψη τους στο 
µηχανικό µέρος τις αλλαγές που υφίσταται το υλικό µόνο κατά την ψύξη (Hepworth 
[23]). Oι Canas et al. [24], µελετώντας διάφορες απλοποιητικές παραδοχές για την 
περίπτωση συγκόλλησης πολλαπλών στρώσεων αλουµινίου, κατέληξαν ότι η 
µικροδοµική αλλαγή επηρεάζει ελάχιστα τα αποτελέσµατα. Η επίδραση των 
µετασχηµατισµών δοµής µέσω της παραµόρφωσης µετασχηµατισµού, στην 
περίπτωση των χαλύβων, υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από τους Ueda – Yamakawa 
[25] και εν συνεχεία από τον Andersson [26].  Αργότερα, οι Ueda et al. [27,28], 
υιοθέτησαν και την εξάρτηση του µέτρου ελαστικότητας και τάσης διαρροής από τη 
µικροδοµή του υλικού. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές καµπύλες 
των πιο πάνω µεγεθών συναρτήσει της θερµοκρασίας για τη φάση της θέρµανσης και 
της ψύξης. Οι µετασχηµατισµοί δοµής θεωρήθηκαν ότι γίνονται σε συγκεκριµένα 
θερµοκρασιακά εύρη. Πιο συγκεκριµένα, η θερµοκρασία πλήρους ωστενιτοποίησης 
ελήφθη ίση µε Α3=750 

ο
C, και η θερµοκρασία διάσπασης του ωστενίτη κατά την 

ψύξη σε άλλες δοµές ίση µε Τ=600 
ο
C. Η θερµοκρασία αυτή ήταν η µέση 

θερµοκρασία έναρξης µετασχηµατισµών κατά την ψύξη. Παρόµοιες παραδοχές 
έγιναν και από τον Andersson [26], Josefson [29], τους Johnsson et al. [30], Troive et 
al. [31], Karlsson – Josefson [32]. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγονται κάποιες 
θερµοκρασίες που καθορίζουν τους θερµικούς κύκλους που υφίσταται το υλικό. 
Αυτές είναι η µέγιστη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης Τa–max και ο χρόνος απόψυξης 
∆t8/5, καθότι αυτοί καθορίζουν και την αποκτούµενη µικροδοµή στην περίπτωση των 
χαλύβων. Ο χρόνος ∆t8/5 έχει συνήθως θεωρηθεί σταθερός σε όλη την έκταση της 
ΘΕΖ, µε την έννοια ότι µικρές µεταβολές του δεν επηρεάζουν την τελική 
αποκτούµενη µικροδοµή, όπως αυτή προκύπτει από τα διαγράµµατα συνεχούς 
ψύξης

20. Κατά συνέπεια, για κάθε µέγιστη θερµοκρασία Τa–max επιλέγεται και 
διαφορετική καµπύλη ιδιοτήτων κατά την ψύξη, σε αντίθεση µε τη φάση της 
θέρµανσης, όπου οι καµπύλες είναι κοινές λόγω κοινής αρχικής µικροδοµής. Οι 
καµπύλες των ιδιοτήτων πρέπει να ανακτηθούν είτε µε κατάλληλα πειράµατα σε 
διαφορετικές θερµοκρασίες (Lindgren et al. [33]), είτε µε σύνθεσή τους από διάφορες 
βιβλιογραφικές πηγές. Οι Papazoglou – Masubuschi [34] χρησιµοποίησαν κατάλληλα 
διαγράµµατα CCT για να υπολογίσουν τη διαστολή κατά τη φάση των 
µετασχηµατισµών, µαζί και τις θερµοκρασίες των µετασχηµατισµών, και εν συνεχεία, 
λαµβάνοντας τις µηχανικές ιδιότητες συναρτήσει της θερµοκρασίας, µελέτησαν τη 
συγκόλληση σε όλο το εύρος της θερµοκρασιακής ιστορίας. Παρόµοιες εργασίες 
έγιναν και από τους Oddy et al. [2], οι οποίοι χρησιµοποίησαν κανόνες µιγµάτων για 
να υπολογίσουν τις τελικές παραγόµενες µικροδοµές. Οι Murthy et al. [35], 
χρησιµοποίησαν διαγράµµατα ισοθερµοκρασιακής βαφής21 για τον υπολογισµό των 
µετασχηµατισµών σε συγκολλήσεις σωλήνων, που φαίνεται να οδήγησε σε 
βελτιωµένα συµπεράσµατα σε σχέση µε τις αντίστοιχες εργασίες των Lindgren – 
Karlsson [36] και Karlsson – Josefson [37].  Η πλέον ευέλικτη διαδικασία είναι, 
µελετώντας τη θερµοκρασιακή ιστορία, να υπολογιστεί η µικροδοµική αλλαγή για 
κάθε σηµείο ή περιοχή του υλικού, και να οριστούν οι σχετικές καµπύλες 

                                                
20 CCT (eng) – ZTU(ger) 
21 ΤΤΤ 
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θερµοµηχανικών ιδιοτήτων συναρτήσει της δοµής αυτής. Η πλήρης σύζευξη αυτή 
των τριών φαινόµενων, θερµικού, µεταλλουργικού και µηχανικού µέρους έγινε και 
από τους Inoue – Wang [38–40],  Bergheu – Leblond [41], Devaux et al. [42], Inoue 
[43,44], Roelens [45–47], Börjesson – Lindgren [48,49], ενώ ο Bhadeshia [50] 
εισήγαγε και την επίδραση του µεγέθους του κόκκου του υλικού. Άλλοι µελετητές, 
όπως οι Börjesson – Lindgren [49] βελτίωσαν την τεχνική εισάγοντας στα µοντέλα τη 
χηµική σύσταση του υλικού και τα σχετικά ΤΤΤ διαγράµµατα για τον άµεσο 
υπολογισµό των σχετικών καµπυλών που είχαν σαφή εξάρτηση από τη µικροδοµή. 
Σχετικές µελέτες έγιναν και από τους Das et al. [51], οι οποίοι εστιάστηκαν κυρίως 
στην εξάρτηση της µικροδοµής και του φαινόµενου TRIP. Αρκετοί άλλοι ερευνητές 
καθιέρωσαν τους µετασχηµατισµούς δοµής σε αντίστοιχα µοντέλα συγκολλήσεων, 
χωρίς όµως να περιγράφουν σαφώς τη διαδικασία αυτή, όπως οι Dufrene et al. [52] 
και Ronda et al. [53]. 
 
Οι Myhr et al. [54–56],  προσοµοίωσαν τη συγκόλληση σωλήνων αλουµινίου και τη 
µετωπική συγκόλληση πλακών αλουµινίου. Κατέληξαν στο ότι είναι απολύτως 
απαραίτητη η υιοθέτηση των µετασχηµατισµών δοµής, κυρίως της σκλήρυνσης που 
επέρχεται µε κατακρήµνιση των κραµάτων αλουµινίου, στην προσοµοίωση. Μετά το 
θερµικό µέρος, υπολόγισαν τα ποσοστά διάλυσης – κατακρήµνισης και εν συνεχεία 
προχώρησαν στο µηχανικό µέρος. Επίσης, οι Grong et al. [57,58] κατέληξαν στη 
σηµασία υιοθέτησης των κατακρηµνισµάτων στον υπολογισµό των ανελαστικών 
ιδιοτήτων του αλουµινίου. 
 
Συνοψίζοντας, παρατηρείται σηµαντική ανάγκη για προσοµοιώσεις συγκολλήσεων 
ακριβείας. Η υιοθέτηση των µετασχηµατισµών δοµής στην περίπτωση των χαλύβων 
είναι µεγάλης σηµασίας ιδίως σε χάλυβες υψηλής αντοχής. Οι δύο βασικές ιδιότητες 
που επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα αφορούν κυρίως στην τάση διαρροής 
και στη θερµική διαστολή. Στην περίπτωση αυτή, κάθε στοιχείο εντός της θερµικά 
επηρεασµένης ζώνης (ΘΕΖ) ακολουθεί τη δική του καµπύλη µηχανικών ιδιοτήτων 
κατά την ψύξη συναρτήσει της θερµοκρασίας Τa–max. Είναι κατανοητό, ότι οι 
µετασχηµατισµοί δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη όταν η ΘΕΖ περιέχει ένα µόνο 
στοιχείο στο µοντέλο των πεπερασµένων στοιχείων. ∆υσκολίες για την υιοθέτηση 
των µετασχηµατισµών παρουσιάζονται στην περίπτωση των συγκολλήσεων 
πολλαπλών στρώσεων, όπου η υιοθέτηση της θερµοκρασιακής ιστορίας στον 
υπολογισµό της µικροδοµής, απαιτεί την λεπτοµερειακή προσοµοίωση κάθε 
στρώσης. 
 

3.2.2 Πυκνότητα 
 
Η πυκνότητα, συνήθως, µεταβάλλεται ελαφρώς µε τη θερµοκρασία. Η µεταβολή 
αυτή οφείλεται στη διαστολή/συστολή που υφίσταται το υλικό κατά τον 
µετασχηµατισµό. Σταθερή τιµή πυκνότητας πιθανώς να είναι αρκετή, εάν οι 
παραµορφώσεις υπολογίζονται ταυτόχρονα µε το θερµικό µέρος, σε αντίθεση µε τη 
µόνο–θερµική ανάλυση, όπου η πυκνότητα θα πρέπει να δηλώνεται συναρτήσει της 
θερµοκρασίας. 
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3.2.3 Αγωγή θερµότητας 

 
Η επίλυση των εξισώσεων της αγωγής απαιτεί τη γνώση της θερµικής αγωγιµότητας, 
και της ειδικής θερµοχωρητικότητας. Οι ιδιότητες αυτές είναι εξαρτώµενες από τη 
θερµοκρασία, όπως επίσης και τη θερµοκρασιακή ιστορία, καθότι διαφορετικές δοµές 
έχουν διαφορετικές τιµές θερµικών ιδιοτήτων στην ίδια θερµοκρασία. Επίσης, 
απαιτείται και η λανθάνουσα θερµότητα σε κάθε θερµοκρασιακό εύρος 
µετασχηµατισµών. Αρκετοί ερευνητές έχουν αγνοήσει τη µεταβλητότητα αυτή των 
θερµικών ιδιοτήτων. Οι Free –  Goff [59] και Dong et al. [60,61] θεώρησαν σταθερές 
τιµές των φυσικών ιδιοτήτων, επισηµαίνοντας ότι οι φυσικές ιδιότητες δεν 
επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα, συµπέρασµα που έρχεται σε αντίθεση µε 
τους Richter [62] και McDill [4]. H παραδοχή αυτή φαίνεται να ισχύει µόνο πολύ 
µακριά από το µέταλλο συγκόλλησης, σύµφωνα και µε τους Lindgren et al. [63]. Την 
ίδια τακτική ακολούθησαν και οι Dong [60,61], Reed et al. [64] και Ueda – 
Yamakawa [16,25]. Η επίδραση των φυσικών ιδιοτήτων στη θερµοµηχανική 
προσοµοίωση µελετήθηκε τελικά από τους Goldak et al [65] και Moore et al. [66]. Οι 
περισσότερες µελέτες, συµπεριλαµβάνουν την εξάρτηση των φυσικών ιδιοτήτων από 
τη θερµοκρασία, όχι όµως και από τη µικροδοµή. Συνήθως λαµβάνονται υπόψη και οι 
λανθάνουσες θερµότητες, κυρίως στην περίπτωση της τήξης. Οι επιδράσεις των 
θερµοτήτων αυτών στα αποτελέσµατα έχουν παρουσιαστεί από τους Dubois et al. 
[67], ενώ οι τιµές τους µπορούν να υπολογιστούν από διαγράµµατα των Pehlke et al. 
[68]. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται ως λανθάνουσα θερµότητα ίση µε 75 kJ/kg για 
το µετασχηµατισµό του φερρίτη σε ωστενίτη ενώ οι Murthy et al [35] 
χρησιµοποίησαν 92 kJ/kg για το µετασχηµατισµό του ωστενίτη σε φερρίτη και 
περλίτη και 83 kJ/kg για το µετασχηµατισµό του ωστενίτη σε µαρτενσίτη. Η 
λανθάνουσα θερµότητα τήξης ελήφθη ίση µε 277 kJ/kg για χάλυβα µε περιεκτικότητα 
1.2 %C. Οι λανθάνουσες θερµότητες µπορούν, εάν διαιρεθούν µε το θερµοκρασιακό 
εύρος του µετασχηµατισµού, να αντιστοιχιστούν µε τιµές σταθερής θερµικής 
χωρητικότητας. Οι τιµές αυτές είναι σηµαντικά µεγαλύτερες από τη µέση 
συµπεριφορά της θερµικής χωρητικότητας συναρτήσει της θερµοκρασίας, που µπορεί 
να προκαλέσουν σηµαντικό πρόβληµα κατά την αριθµητική επίλυση, που είναι και το 
µόνο πιθανό αριθµητικό πρόβληµα σε µία θερµική ανάλυση. Η µέθοδος της 
ενθαλπίας από τους Andersson [26] και Jonsson et al. [30]  µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για να µειώσει τη συγκεκριµένη µη–γραµµικότητα, εφόσον προκύψει αριθµητική 
αστάθεια ή ιδιοµορφία. Στην περίπτωση αυτή η ενέργεια που αντιστοιχίζεται στη 
θερµική χωρητικότητα, συσχετίζεται µε την ενθαλπία µέσω της σχέσης: 
 

( ) ∫=
T

p dxxcTH
0

)(ρ  (3.1) 

Αυτή είναι µια συνάρτηση που αυξάνει µονότονα σε σχέση µε τη θερµοκρασία και 
µειώνει σηµαντικά τη µη γραµµικότητα όταν οι λανθάνουσες θερµότητες 
υπεισέρχονται στο πρόβληµα, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται από τον Karlsson 
[69]. Μία άλλη εναλλακτική τεχνική είναι εκείνη που συνιστάται από τους Rolph και 
Bathe [70], που χρησιµοποιήθηκε και από τους Murthy et al [35] και αφορά σε 
ισοδύναµη–πλασµατική περιγραφή της πηγής θερµότητας. Τρίτη εναλλακτική 
τεχνική χρησιµοποιήθηκε από τους Lindgren et al. [22], αφορά στην ωφέλιµη 
θερµική χωρητικότητα (Lewis at al. [71]) και είναι σχετικά εύκολα εφαρµόσιµη σε 
κώδικες πεπερασµένων στοιχείων. Πιο συγκεκριµένα, η θερµική χωρητικότητα που 
χρησιµοποιείται στις εξισώσεις επίλυσης, αντικαθίσταται από την: 
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όπου ο εκθέτης n, αφορά στη βηµατική επίλυση µε τη µέθοδο των πεπερασµένων 
στοιχείων. Η πρώτη εναλλακτική τεχνική, δίνει καλά αποτελέσµατα και για καθαρά 
µέταλλα, ενώ οι υπόλοιπες κυρίως για κράµατα, όπου Τsolidus < Τliquidus. Ο Feng [72, 
73] χρησιµοποίησε ένα αρκετά προηγµένο µοντέλο σε επίπεδο λανθάνουσας 
θερµότητας κατά τη διάρκεια της µελέτης του σε κατεργασίες αλουµινίου. Πιο 
συγκεκριµένα, η απελευθέρωση της θερµότητας δεν γίνεται οµοιόµορφα, όπως οι 
περισσότεροι ερευνητές έχουν θεωρήσει, αλλά σταθµισµένα σε σχέση µε την  Τliquidus.  
 
Εκτός της λανθάνουσας θερµότητας, έχει χρησιµοποιηθεί και µια επιπλέον 
παράµετρος µοντελοποίησης, η συναγωγή της θερµότητας µέσω του τηγµένου 
µετάλλου. Πολλοί ερευνητές προσοµοίωσαν το φαινόµενο αυτό, αυξάνοντας τη 
θερµική αγωγιµότητα σε θερµοκρασίες ανώτερες της Τliquidus, όπως οι Andersson [26], 
Hepworth [23], Papazoglou – Masubuchi [34], Jonsson et al. [30], Leung – Pick [74], 
Das et al. [51], Michaleris – DeBiccari [75]. Επίσης οι Ronda και Oliver [76], Voss et 
al. [77,78] χρησιµοποίησαν διαφορετικές τιµές θερµικής αγωγιµότητας ανά 
διεύθυνση, βασιζόµενοι στις µελέτες των Pardo – Weckman [79].  
  

3.2.4 Σύνοψη 

 
∆εν είναι πλέον αναγκαίο να χρησιµοποιούνται αναλυτικές εξισώσεις από τη στιγµή 
που η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων µπορεί να υπολογίσει τις 
θερµοκρασιακές κατανοµές µε αρκετή ακρίβεια. Η υιοθέτηση των φυσικών ιδιοτήτων 
συναρτήσει της θερµοκρασίας και της µικροδοµής θεωρείται απαραίτητη. Οι 
λανθάνουσες θερµότητες πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη άµεσα, εφόσον το 
λογισµικό το επιτρέπει. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να βαθµονοµηθεί η 
θερµική χωρητικότητα στο εύρος των µετασχηµατισµών, για να ληφθεί έτσι υπόψη το 
φαινόµενο αυτό. 
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3.3 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

3.3.1 Οι συνιστώσες της παραµόρφωσης 

 
Εν γένει θεωρείται ότι η συνολική παραµόρφωση, µπορεί να συντεθεί από διάφορους 
προσθετικούς παράγοντες. Η βηµατική – απειροστή συνολική παραµόρφωση, µπορεί 
να υπολογιστεί από τις αντίστοιχες βηµατικές µετατοπίσεις που υπολογίζονται κατά 
τη διάρκεια της µη γραµµικής ανάλυσης. Η έκφραση της συνολικής παραµόρφωσης ε 
µπορεί να εκφραστεί ως:  
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 (3.3) 

 
όπου οι δείκτες «e», «vp», «tp», «T», «pl» και «cp», αναφέρονται, αντίστοιχα, στη 
µηχανική ελαστική παραµόρφωση, τη βισκοπλαστική παραµόρφωση, την 
παραµόρφωση του µηχανικά εργοβοηθούµενου µετασχηµατισµού δοµής (TRIP), τη 
θερµική παραµόρφωση (συστολοδιαστολή) που εµπεριέχει και το µετασχηµατισµό 
δοµής, τη µηχανική πλαστική παραµόρφωση λόγω χρονικά ανεξάρτητης θεώρησης 
της πλαστικότητας και την παραµόρφωση ερπυσµού. Οι Simo και Hook [80] 
αναφέρουν σηµαντικά στοιχεία που αφορούν στη µοντελοποίηση της πιο πάνω 
εξίσωσης. Στις περιπτώσεις των συγκολλήσεων πρέπει κανείς να λάβει υπόψη τις 
ελαστικές παραµορφώσεις, τις θερµικές παραµορφώσεις και τουλάχιστον µία 
ανελαστική συνιστώσα προκειµένου να απαντήσει στο ερώτηµα των παραµενουσών 
τάσεων. Σηµειώνεται πως η πλαστική και βισκοπλαστική συνιστώσα, όπως και αυτή 
του ερπυσµού, είναι όλες της ίδιας φύσεως, µε τη διαφορά ότι η κάθε µία περιγράφει 
ένα διαφορετικό φαινόµενο. Η µελέτη της θερµοελαστικής συµπεριφοράς 
περιλαµβάνει τους όρους: 
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 (3.4) 

 
ενώ αυτή της θερµοπλαστικής συµπεριφοράς του όρους:  
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d cpplvp εεε
 (3.5) 

 
Ο όρος του φαινόµενου TRIP θεωρείται ως όρος ξεχωριστής φύσεως. Σε αντίθεση µε 
τη θερµική ανάλυση, το µηχανικό µέρος περιλαµβάνει σηµαντικά περισσότερους 
αγνώστους ανά κόµβο και σηµαντικές µη–γραµµικότητες. Επίσης, σηµαντική 
δυσκολία παρουσιάζεται στον προσδιορισµό των κατάλληλων µηχανικών ιδιοτήτων 
σε υψηλές θερµοκρασίες για κάθε τύπο υλικού και µικροδοµής (π.χ. ωστενίτης ή 
περλίτης στους 600 

ο
C, για τον ίδιο χάλυβα), και στην επίλυση των εξισώσεων σε 

υψηλές θερµοκρασίες, όπου η κατασκευή παρουσιάζει σηµαντική έλλειψη ακαµψίας, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Hepworth [23], Leung και Pick [74]. 
Σχεδόν όλες οι δηµοσιευµένες εργασίες συµπεριλαµβάνουν τη µερική ή πλήρη 
εξάρτηση των µηχανικών ιδιοτήτων από τη θερµοκρασία. Σε κάθε περίπτωση η 
µοντελοποίηση είναι προσεγγιστική, διότι οι τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων σε πολύ 
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υψηλές θερµοκρασίες είναι ασαφείς, όπως επίσης και µερικές κρίσιµες τιµές 
θερµοκρασιών.  
 

3.3.2 Θερµοκρασία φραγής 

 
Πολλοί αναλυτές θεωρούν µια θερµοκρασία φραγής, πάνω από την οποία οι αλλαγές 
των µηχανικών ιδιοτήτων θεωρούνται αµελητέες. Οι Ueda και Yamakawa [16,25], 
περιόριζαν τη θέρµανση µέχρι τους 600 

ο
C, ενώ οι Fujita et al. [81] θεωρούσαν 

θερµοκρασία φραγής τους 500 
ο
C. Επίσης, οι Ueda et al. [6] θεώρησαν ότι το υλικό 

χάνει την ακαµψία του σε θερµοκρασίες ανώτερες των 700 
ο
C, ονοµάζοντας την 

συγκεκριµένη θερµοκρασία ως «θερµοκρασία ανάκτησης της µηχανικής ακαµψίας», 
πάνω από την οποία το µέτρο ελαστικότητας της κατασκευής µηδενίζεται. Ο 
Hepworth [23] επέλεξε τη θερµοκρασία των 800 

ο
C, πάνω από την οποία αγνόησε τη 

θερµική διαστολή. Αντίθετα, οι Free – Goff [59] αγνόησαν την εξάρτηση του µέτρου 
ελαστικότητας από τη θερµοκρασία, αγνόησαν τα φαινόµενα σκλήρυνσης και 
χρησιµοποίησαν θερµοκρασία φραγής ίση µε 900 

ο
C. Τέλος, οι Tekriwal – Mazumder 

[82, 83], µετέβαλλαν τη θερµοκρασία φραγής από τους 600 
ο
C, µέχρι τη θερµοκρασία 

τήξης και παρατήρησαν πως οι παραµένουσες τάσεις στην εγκάρσια διεύθυνση είχαν 
υπερεκτιµηθεί από 2% έως 15% όσο η θερµοκρασία φραγής µίκραινε. 
 

3.3.3 Θερµοελαστική συµπεριφορά 

 
Οι θερµοελαστικές ιδιότητες χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των τάσεων. Οι 
εξισώσεις τάσεων – παραµορφώσεων πρέπει να γραφούν σε µορφή βηµατική από τη 
στιγµή που θα χρησιµοποιηθεί µια µέθοδος επίλυσης µη γραµµικών εξισώσεων ανά 
διάφορα χρονικά βήµατα. Οι απειροστές παραµορφώσεις αντιστοιχίζονται σε τάσεις 
βάσει του νόµου της ελαστικότητας, και συνήθως διαχωρίζονται µεταξύ τους σε 
ογκοµετρικές

22 και αποκλίνουσες23. Οι πρώτες είναι καθαρά θερµοελαστικής φύσεως 
στην περίπτωση της ισόογκης πλαστικότητας. Για την περίπτωση όπου αγνοούνται τα 
φαινόµενα της χρονικά εξαρτηµένης πλαστικότητας, και δεδοµένου ότι στη 
θερµοελαστικότητα οι εξισώσεις περιγράφονται από το νόµο του Hooke, µπορεί 
κανείς να αναφέρει ότι: 
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Με Κ, το θερµικά εξαρτηµένο µέτρο στιβαρότητας24, G το µέτρο διάτµησης, επίσης 
θερµικά εξαρτηµένο, Ε το µέτρο ελαστικότητας και ν ο λόγος Poisson. Σηµειώνεται 
ότι το σij είναι το µητρώο των τάσεων, και: 
 

                                                
22 volumetric 
23 deviatoric 
24 bulk modulus 
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3

ij

kkijijs
δ

σσ −=  (3.8) 

 
είναι το µητρώο των αποκλινουσών τάσεων, εij είναι το µητρώο των συνολικών 
παραµορφώσεων,   εij

e το µητρώο των ελαστικών συνιστωσών,   
 

3

ij

kkijije
δ

εε −=  (3.9) 

 
το µητρώο των αποκλινουσών παραµορφώσεων, eij

e το αντίστοιχο των ελαστικών 
παραµορφώσεων, εΤ 

η θερµική παραµόρφωση (διαστολή/συστολή) και εij
pl

=eij
pl το 

µητρώο των πλαστικών συνιστωσών της παραµόρφωσης για την περίπτωση της 
ισόογκης πλαστικότητας. Οι πιο πάνω εξισώσεις χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό 
των τάσεων στη θερµοελαστικότητα, όταν δηλαδή εij

pl
=eij

pl
=0, όπως επίσης και στην 

πλαστικότητα για τον υπολογισµό της τάσης δοκιµής25, σε αριθµητικά συστήµατα 
που επιλύουν προβλήµατα πλαστικότητας. Οι µορφές των πιο πάνω εξισώσεων, για 
την περίπτωση των µη – γραµµικών αναλύσεων, είναι:  
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Οι εξισώσεις, εάν αναπτυχθούν σε µία µορφή βηµατική, µπορούν να δώσουν την 
ακριβή τιµή της τάσης εάν η απειροστή µεταβολή είναι ελαστική, µε αποτίµηση των 
πιο πάνω εξισώσεων στο τέλος της στοιχειώδους µεταβολής. Αυτό σηµαίνει ότι: 
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όπου ο δείκτης n ορίζει το χρονικό µετρητή στη µέθοδο των πεπερασµένων 
στοιχείων. Σχετικές εργασίες βάσει των πιο πάνω εξισώσεων έχουν γίνει από τους 
Argyris et al. [84, 85], αλλά οι ιδιότητες των υλικών που χρησιµοποίησε 
ενηµερώνονταν στη πιο πάνω εξίσωση στην αρχή του βήµατος αντί του τέλους. 
Άλλοι µελετητές χρησιµοποίησαν διαφορετικές µεθόδους για την αντιµετώπιση της 
θερµοελαστικότητας. Ο Friedman [13, 86], θεώρησε σταθερή τιµή του Κ, που έρχεται 
σε αντίθεση µε τον Richter [62], κατά τον οποίο οι τιµές των Ε και ν εξαρτώνται 
σηµαντικά από τη θερµοκρασία. Πολλοί άλλοι ερευνητές, όπως οι Hibbit – Marcal 
[17], Andersson [26], Josefson [29], Jonsson et al. [30], Cowles et al [87], Troive et 
al. [88], αύξησαν την τιµή του λόγου Poisson σε 0.5 στην περιοχή της θερµοκρασίας 
τήξης. Εν γένει, η υιοθέτηση συνεχώς αυξανόµενης τιµής του Κ δεν είναι απόλυτα 
σωστή, καθότι κατά τη διάρκεια του µετασχηµατισµού δοµής στην υγρή φάση, το 
υλικό µπορεί να έχει και ασυνεχείς µηχανικές ιδιότητες. Οι Leung – Pick [74], 
µελέτησαν την επίδραση του λόγου Poisson, για τιµές από 0.24 σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος µέχρι και 0.45 σε θερµοκρασίες τήξης. Παρατήρησαν ότι τα 
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αποτελέσµατα ήταν σχεδόν ίδια, όµως η τιµή 0.24 επιτάχυνε την ανάλυση κατά 50%. 
Αντίθετα, οι Tekriwal – Mazumder [82, 83] κατέληξαν στα ίδια αποτελέσµατα, αλλά 
δεν παρατήρησαν αλλαγή στο χρόνο υπολογισµού. Οι επιλεχθείσες τιµές του µέτρου 
ελαστικότητας, αντίθετα, παίζουν σηµαντικό ρόλο στα αποτελέσµατα, κυρίως για τις 
τιµές που θα ληφθούν κοντά στη θερµοκρασία τήξης. Εάν το µέτρο ελαστικότητας 
ληφθεί σχεδόν µηδενικό, στην περίπτωση αυτή η ανάλυση πιθανώς να παρουσιάσει 
ιδιοµορφίες. Η ελάχιστη τιµή που έχει χρησιµοποιηθεί από τους Lindgren et al. [22] 
είναι το Ε=1 GPa. 
 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η θερµική παραµόρφωση, εΤ, είναι το συνολικό 
αποτέλεσµα της θερµικής διαστολής ή συστολής και των µετασχηµατισµών δοµής 
και λαµβάνεται πειραµατικά µέσω πειραµάτων διαστολοµετρίας. Αποτελεί το 
βασικότερο παράγοντα στον υπολογισµό των θερµικών τάσεων.  Οι Murthy et al. 
[35] θεώρησαν ότι η παραµόρφωση µετασχηµατισµού είναι 0.4% όταν όλος ο 
ωστενίτης µετασχηµατίζεται σε µαρτενσίτη και 0.07% για την περίπτωση του 
φερριτικού–περλιτικού µετασχηµατισµού. Οι παραµορφώσεις των µετασχηµατισµών 
στερεάς–υγρής φάσης συνήθως αγνοούνται.  
 
Οι Feng [72, 73] και Sheng – Chen [89–91], αντίθετα, ανέπτυξαν µοντέλα στα οποία 
η συστολή που παρατηρείται κατά τη στερεοποίηση ελήφθη υπόψη. Επίσης, η 
υιοθέτηση µίας θερµοκρασίας φραγής, εάν χρησιµοποιηθεί, µπορεί να αποδεσµεύσει 
το υλικό από παραµορφώσεις που αθροίζονται σε µεγαλύτερες της φραγής 
θερµοκρασίες. Η υιοθέτηση της θερµικής παραµόρφωσης συνήθως γίνεται έµµεσα 
είτε άµεσα µε κατάλληλη χρήση του κάθε λογισµικού. Για παράδειγµα, το 
ABAQUS® (Wilkening – Snow, [92]) υπολογίζει µία αρχική παραµόρφωση, διότι δε 
θεωρεί δεδοµένο, ότι η αρχική κατάσταση του υλικού είναι και η κατάσταση 
µηδενικής τάσης. Για το λόγο αυτό, στοιχεία που εισάγονται στο µοντέλο κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης, όπως αυτά του µετάλλου συγκόλλησης, θα πρέπει να έχουν 
ως θερµοκρασία µηδενικής παραµόρφωσης αυτή µε την οποία δηµιουργούνται, στην 
προκείµενη περίπτωση τη θερµοκρασία Τliquidus. Εάν τα στοιχεία αυτά 
ενεργοποιηθούν µε θερµοκρασία µηδενικής παραµόρφωσης, όπως σχετικά µελέτησαν 
οι Hong et al. [93], ίση µε θερµοκρασία δωµατίου, θα πρέπει, µετά την τήξη, να γίνει 
αφαίρεση όλων των πλαστικών συνιστωσών που έχουν συσσωρευθεί µέχρι τη στιγµή 
αυτή, ώστε το υλικό να έρθει σε κατάσταση αφόρτιστη, ειδάλλως, η πλασµατική αυτή 
συσσώρευση πιθανώς να επηρεάσει το µέγεθος των παραµενουσών τάσεων.  
 

3.3.4 Θερµοπλαστική συµπεριφορά 
 
Οι µηχανισµοί που υπεισέρχονται στην πλαστική παραµόρφωση είναι αρκετοί, 
κυρίως διότι το εύρος των θερµοκρασιών που µελετάται είναι πολύ µεγάλο. Ο ρυθµός 
της πλαστικής παραµόρφωσης, επίσης, µπορεί να µεταβάλλεται αναλόγως της 
εντατικής κατάστασης και της θερµοκρασίας που επικρατεί στο υλικό, σύµφωνα και 
µε τον Ashby [94]. Στην περίπτωση όπου η πλαστικότητα θεωρηθεί και χρονικά 
εξαρτηµένη, η χρονική παράµετρος που θα επιλεγεί για την επίλυση του 
προβλήµατος είναι σηµαντική. Στην περίπτωση των συγκολλήσεων, όπου το υλικό 
βρίσκεται υπό υψηλή θερµοκρασία για λίγο χρόνο, η χρονική εξάρτηση της 
πλαστικότητας µπορεί να αγνοηθεί, όπως σχετικά αναφέρουν και οι Hibbit – Marcal 
[17], Ueda et al. [27, 28] και Josefson [29]. Οι Bru et al. [95], που µελέτησαν το ίδιο 
πρόβληµα, όπως επίσης και ο Roelens [46, 47], χρησιµοποίησαν δεδοµένα από 
πειράµατα εφελκυσµού µε ρυθµό παραµόρφωσης 0.1 sec

–1, αλλά µοντέλο µε χρονικά 
ανεξάρτητη πλαστικότητα. Οι Sekhar et al. [97] µελέτησαν τη µεταβολή της τάσης 
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διαρροής συναρτήσει της θερµοκρασίας για δύο διαφορετικούς ρυθµούς 
παραµόρφωσης.  Η µεταβλητότητα των αποτελεσµάτων ήταν µικρή, µε µόνη διαφορά 
το θερµοκρασιακό εύρος 700..900 

ο
C. Οι περισσότερες µελέτες και δηµοσιεύσεις, εν 

γένει, θεωρούν πλαστικότητα χρονικά ανεξάρτητη, δεδοµένου ότι υπάρχει και 
σηµαντική έλλειψη πειραµατικών δεδοµένων, ειδικά σε καταστάσεις υψηλής 
θερµοκρασίας. Στην περίπτωση αυτή, η πλαστική ροή καθορίζεται από την απαίτηση 
ότι η πραγµατική τάση παραµένει στην επιφάνεια διαρροής, που έχει ως αποτέλεσµα 
να µπορεί άµεσα να συσχετιστεί η µεταβολή της πλαστικής παραµόρφωσης µε τη 
µεταβολή της τάσης. Τα περισσότερα µοντέλα χρησιµοποιούν το κριτήριο Von Mises 
µαζί µε τον σχετικό κανόνα ροής. Για τον λόγο αυτό οι πλαστικές παραµορφώσεις 
θεωρούνται ασυµπίεστες και ανεξάρτητες των υδροστατικών φορτίσεων. Ο κανόνας 
ροής, επίσης, καθορίζει ότι η πλαστική ροή είναι ορθογώνια στην επιφάνεια 
διαρροής, βάσει και του σχετικού αιτήµατος Drucker. Ο κανόνας αυτός και η 
συνάρτηση διαρροής δίνονται γενικά από την σχέση:  
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όπου λpl

 παράµετρος πλαστικότητας, που καθορίζει το ποσό της ροής, f, η συνάρτηση 
διαρροής, ίση µε:  
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σeff,  η πραγµατική δρώσα τάση ίση µε: 
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αij, η τάση

26 στο κέντρο της επιφάνειας διαρροής που λαµβάνει υπόψη την 
κινηµατική σκλήρυνση, σy η τάση διαρροής και k, µια µεταβλητή για τον έλεγχο της 
ισοτροπικής σκλήρυνσης. Η συνθήκη: 
 

0),( ≡−= Tkf yeff σσ  (3.17) 

 
είναι απαραίτητη προκειµένου να  υπολογιστεί ο παράγοντας λ. Ένας νόµος ροής 
είναι επίσης απαραίτητος για να υπολογιστεί το ποσό της πλαστικής ροής και η 
εξέλιξη της τάσης διαρροής κατά τη διάρκεια του φαινόµενου. Εν γένει, υπάρχουν 
αρκετοί µέθοδοι για τον υπολογισµό της απειροστής αύξησης της τάσης κατά τη 
διάρκεια της ανελαστικής συµπεριφοράς (Kojic – Bathe [98], Josefson – Lindgren 
[11]). O Tall [99] θεώρησε όλες τις ιδιότητες του υλικού εξαρτηµένες από τη 
θερµοκρασία, αλλά αγνόησε τα φαινόµενα σκλήρυνσης. Ο Tsuji [100] θεώρησε 
γραµµική µείωση της τάσης διαρροής συναρτήσει της θερµοκρασίας και γραµµική 
ισοτροπική σκλήρυνση. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση της τάσης διαρροής και του 
εφαπτοµενικού µέτρου ελαστικότητας σε χαµηλές θερµοκρασίες είχε ως αποτέλεσµα 
την αύξηση των παραµενουσών τάσεων. Οι McDill et al. [4] διερεύνησαν την 
επίδραση των θερµικών και µηχανικών ιδιοτήτων στην παραµένουσα µετατόπιση και 
παραµόρφωση συγκολλητών δοκών. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποίησαν δεδοµένα 
για απλό και ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασµό, όχι όµως µεταβλητές τιµές ιδιοτήτων 
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για καθένα από τα δύο υλικά ξεχωριστά. Η χρήση χαµηλής τιµής της τάσης διαρροής 
είχε ως αποτέλεσµα µεγάλη ζώνη παραµόρφωσης, αλλά µικρή παραµένουσα τάση. 
Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι θερµικές ιδιότητες των υλικών είναι καθοριστικές 
για τον υπολογισµό των µηχανικών παραµορφώσεων. Οι Bru et al. [95],  µελέτησαν 
την  επίδραση των µηχανικών ιδιοτήτων σε υψηλές θερµοκρασίες, συνεχίζοντας έτσι 
τις µελέτες του Roelens [46, 47], όπου η εξέλιξη των µετασχηµατισµών δοµής 
χρησιµοποιήθηκαν µε κανόνες µιγµάτων για να υπολογιστούν οι µηχανικές ιδιότητες 
του υλικού. Παρόλα αυτά αντιµετώπισαν προβλήµατα στον υπολογισµό των 
µηχανικών ιδιοτήτων του ωστενίτη, οι οποίες καθορίζονται από το µέγεθος του 
κόκκου αλλά και το ρυθµό της θερµικής κατεργασίας. Επίσης, ο Roelens [46, 47], 
χρησιµοποίησε ως θερµοκρασία φραγής αυτή των 1250 

ο
C, για την σκλήρυνση, τη 

θερµική παραµόρφωση και το µέτρο ελαστικότητας. Αντίθετα, οι Bru et al. [95] 
αύξησαν τη φραγή στους 1500 

ο
C. Οι αλλαγές αυτές, ενώ δεν επηρεάζουν σηµαντικά 

τις παραµένουσες τάσεις, µετέβαλλαν σηµαντικά το επίπεδο των παραµενουσών 
µετατοπίσεων.  
 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί, πως το υλικό κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης υφίσταται 
εναλλασσόµενη διαρροή, ιδίως όταν πρόκειται για συγκολλήσεις πολλών στρώσεων. 
Για τον λόγο αυτό, οι παραµένουσες τάσεις επηρεάζονται από το µοντέλο 
σκλήρυνσης που θα χρησιµοποιηθεί. Ο Anderson [26] θεώρησε ότι η χρήση 
ισοτροπικής σκλήρυνσης είναι η αιτία των αποκλίσεων των πειραµατικών και 
αριθµητικών αποτελεσµάτων, ενώ οι Bammann – Ortega [96] κατέληξαν ότι το 
µοντέλο σκλήρυνσης επηρεάζει σηµαντικά τις παραµένουσες τάσεις κοντά στο 
µέταλλο συγκόλλησης, όχι όµως στις περιοχές µακριά από αυτό. Αντίθετα, οι Devaux 
et al. [42] παρατήρησαν οµοιότητες στα επίπεδα των παραµενουσών τάσεων µεταξύ 
ισοτροπικών και κινηµατικών µοντέλων σκλήρυνσης. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί, 
πως αρκετές φορές η σκλήρυνση έχει αγνοηθεί τελείως όπως στους Ueda – 
Yamakawa [16, 25], Hibbit – Marcal [17], Ueda et al. [27, 28], Hsu [101], Jonsson et 
al. [102], Karlsson [103], Karlsson – Josefson [32]. O Karlsson [109] αναφέρει ότι οι 
περισσότερες πλαστικές παραµορφώσεις συσσωρεύονται άνω των 600 

ο
C, όπου το 

υλικό δεν έχει πια δυνατότητα σκλήρυνσης.  Επίσης, σηµειώνει πως όταν η τάση 
διαρροής σε θερµοκρασία περιβάλλοντος λαµβάνεται µε πειραµατικά δεδοµένα από 
τα συγκολλητά δοκίµια, εµπεριέχει κατά κάποιο τρόπο τα φαινόµενα σκλήρυνσης 
που υπεισέρχονται κατά την ψύξη. Οι περισσότεροι πάντως ερευνητές έχουν 
υιοθετήσει ισοτροπική σκλήρυνση. Ο Friedman [13, 86], θεώρησε ισοτροπική 
σκλήρυνση µαζί µε ένα εκθετικό νόµο σκλήρυνσης, ενώ οι Ueda et al. [15], 
τµηµατικά γραµµική – ισοτροπική σκλήρυνση υλικού. Μοντέλα που υιοθέτησαν 
πλήρως κινηµατική σκλήρυνση ή συνδυαστικά µοντέλα σκλήρυνσης έχουν µελετηθεί 
από επίσης αρκετούς ερευνητές όπως Papazoglou –  Masubuschi [34], Wang – Inoue 
[40], Leung – Pick [74], Ueda et al. [130], Mok – Pick [18], Tekriwal – Mazumder 
[82, 83, 136], Michaleris [20], Michaleris – DeBiccari [75], Chakravarti [137,138], 
Murthy et al. [139].  
 
Η χρονικά εξαρτηµένη πλαστικότητα έχει χρησιµοποιηθεί σε διάφορα µοντέλα, µαζί 
µε δυναµική επιφάνεια ροής που καθορίζει το ρυθµό πλαστικής παραµόρφωσης. Η 
πραγµατική τάση στην περίπτωση αυτή µπορεί να βρίσκεται εκτός της επιφάνειας 
αυτής και ο ρυθµός πλαστικής παραµόρφωσης εξαρτάται από την απόσταση αυτή. Η 
µηχανική συµπεριφορά του υλικού θεωρείται ελαστική µόνο εντός της επιφάνειας. Η 
επιφάνεια δε λαµβάνεται υπόψη σε περιπτώσεις ερπυσµού, που µπορεί να θεωρηθεί 
µια ιδιαίτερη περίπτωση βισκοπλαστικότητας. Ορισµένοι ερευνητές έχουν 
χρησιµοποιήσει µοντέλα βισκοπλαστικού υλικού, όπως οι Argyris et al. [84, 85], 
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Inoue – Wang [40], Chidiac – Mirza [104], Myhr et al. [55, 56]. Οι Goldak et al. [105, 
106], µελέτησαν τη υιοθέτηση διαφορετικών ρυθµών παραµόρφωσης και την 
πλαστική συµπεριφορά για διάφορα επίπεδα θερµοκρασιών. Χρησιµοποιήθηκε 
γραµµικό βισκοελαστικό µοντέλο σε οµόλογη27 θερµοκρασία 0.8 και άνω. Επίσης, 
µοντέλα χρονικά εξαρτηµένης παραµόρφωσης χρησιµοποιούνται για οµόλογη 
θερµοκρασία 0.5 και άνω, και η Von Mises πλαστικότητα για το υπόλοιπο 
θερµοκρασιακό εύρος. ∆ιάφορα µοντέλα έχουν επίσης προταθεί από τους Mahin et 
al. [107, 108], Winters – Mahin [109, 110], Ortega et al. [111, 112]), Dike et al. [113], 
Ronda – Oliver [76], Sheng – Chen [89 – 91], Oddy – McDill [114]. Γενικά, η 
αύξηση της θερµοκρασίας έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της τάσης 
διαρροής.28 Η τάση διαρροής όµως αυξάνεται όταν ο ρυθµός παραµόρφωσης 
µεγαλώνει (για την ίδια µικροδοµή). Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου φαινόµενα 
κατακρήµνισης ή µετασχηµατισµών δοµής λαµβάνουν χώρα, η εξάρτηση της τάσης 
διαρροής από τη θερµοκρασία είναι αρκετά περίπλοκη. Για το λόγο αυτό, η χηµική 
σύσταση του υλικού παίζει σηµαντικό ρόλο σε υψηλές θερµοκρασίες, κυρίως όταν 
περιέχονται στοιχεία καρβιδιογόνα ή στοιχεία που επιβοηθούν την κατακρήµνιση. 
Επίσης, η επίδραση της τιµής της τάσης διαρροής σε υψηλές θερµοκρασίες είναι 
µικρή στο επίπεδο των παραµενουσών τάσεων, λόγω της εξάλειψης των πλαστικών 
παραµορφώσεων που γίνεται κατά τους µετασχηµατισµούς δοµής.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση όπου, ενώ στο υλικό αναπτύσσονται 
παραµένουσες τάσεις κατά την ψύξη, το µέγεθος των οποίων εξαρτάται από την τιµή 
της τάσης διαρροής, ταυτόχρονα µέρος υπολειποµένου ωστενίτη υφίσταται 
µετασχηµατισµό σε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία. Ο συνδυασµός της ύπαρξης 
τασικού πεδίου και της αλλαγής δοµής προκαλεί µια επιπλέον παραµόρφωση, 
ονοµαζόµενη TRIP29. Σχετικές µελέτες έχουν γίνει από τους Nitschke – Pagel – 
Wohlfahrt [115]. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα αυξηµένη πλαστικότητα που 
παρουσιάζει το υλικό κατά τη διάρκεια του µετασχηµατισµού του ωστενίτη σε 
µαρτενσίτη. Κατά τη διάρκεια του µετασχηµατισµού η καµπύλη της τάσης διαρροής 
ακολουθεί την τάση διαρροής της µαλακότερης φάσης των δύο συστατικών, µε 
αποτέλεσµα, ακόµα και για πολύ µικρή εντατική κατάσταση, να προκύπτει 
σηµαντική πλαστική παραµόρφωση. Οι Fischer et al. [116, 117], µελέτησαν το θέµα 
σε σηµαντικό βαθµό, κυρίως σε επίπεδο µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού. Οµοίως 
και οι Bergehau –  Leblond [41].  
 
Χάλυβες TRIP εν γένει υπάρχουν σε δύο κατηγορίες: Η–TRIP (Ni, Cr) και L–TRIP 
(φερριτοµπαινιτικοί). Βασίζονται στην ύπαρξη σηµαντικής ποσότητας µετασταθούς 
ωστενίτη (15 %) στη θερµοκρασία περιβάλλοντος, τόσο λόγω κραµάτωσης όσο και 
λόγω ειδικών θερµικών κατεργασιών (συνήθως ισχύει και Μs<0). Κατά την 
εξωτερική φόρτιση τέτοιων χαλύβων ο µετασταθής ωστενίτης µεταπίπτει σε 
µαρτενσίτη, δίδοντας σηµαντική πλαστική παραµόρφωση. Πρόκειται για πλαστική 
παραµόρφωση που είναι αποτέλεσµα µηχανικά υποβοηθούµενου µετασχηµατισµού 
του σηµαντικά υπολειποµένου ωστενίτη σε µαρτενσίτη. Ενδεικτικά, για ποσοστό 
παραγόµενου µαρτενσίτη 40 % η παραµόρφωση µπορεί να κυµανθεί από εtrip=0.5 
έως 3.5 % για εξωτερική φόρτιση 50 έως 450 MPa αντίστοιχα. ∆ιάφορα µοντέλα 
έχουν προταθεί από αρκετούς ερευνητές [116, 117]. Κατά το µοντέλο των 
Greenwood–Johnson ο µηχανισµός σχετίζεται µε την αλλαγή όγκου κατά τη 
διαδικασία µετασχηµατισµού των φάσεων. Όταν ένα µικρό µέρος του υλικού 

                                                
27 η οµόλογη θερµοκρασία είναι το πηλίκο της θερµοκρασίας προς την Τliquidus (σε Kelvin) 
28 Flow stress 
29 Transformation Induced Placticity 
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µετασχηµατίζεται και αλλάζει όγκο, ο περιορισµός από το περιβάλλον υλικό 
αναπτύσσει σε αυτό τάσεις αρκετά υψηλές, ώστε να προκύψει τοπική πλαστική 
παραµόρφωση στην ολκιµότερη των φάσεων που εµπλέκονται στον µετασχηµατισµό. 
Κατά το µοντέλο του Maghee, η πλαστική αυτή παραµόρφωση εντοπίζεται κυρίως σε 
επίπεδο µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού. Ο µετασχηµατισµός αυτός ακολουθεί 
κάποια κρυσταλλογραφικά επίπεδα, τα οποία εν πρώτοις είναι τυχαία, όπως 
διαφαίνεται σε µακροσκοπικό επίπεδο. Η παρουσία εξωτερικών µηχανικών τάσεων 
δηµιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες προς άλλες διευθύνσεις που δρουν ανταγωνιστικά, 
και οδηγούν σε µείωση της εσωτερικής ενέργειας του σώµατος. Έτσι, µια επιπλέον 
πλαστική παραµόρφωση αναπτύσσεται κατά τον µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό. To 
φαινόµενο TRIP είναι συνήθως ανάλογο των αποκλινουσών τάσεων, και 
υπολογίζεται βάση της: 
 

( ) ij

trtp

ij sf βααβα σεε →→ Χ= &&& ,,  (3.17) 

 

όπου tr

βαε →&  είναι η παραµόρφωση όγκου κατά το µετασχηµατισµό από τη φάση α στη 

φάση β, σα η τάση διαρροής της πιο µαλακής φάσης, και βα→Χ&  η ταχύτητα 

µετασχηµατισµού. Οι Argyris [84, 85], Josefson [118] και Karlsson [103], 
υιοθέτησαν το φαινόµενο TRIP χαµηλώνοντας την τάση διαρροής κατά το 
µετασχηµατισµό. Οι Denis [119], Dubois et al. [64], Leblond et al. [120, 121], 
Josefson – Karlsson [37] και Oddy et al. [2] αντιµετώπισαν το φαινόµενο πιο 
αναλυτικά, καταλήγοντας ότι οι διαφορές που αντιµετώπισαν οι Hibbitt – Marcal [17] 
οφείλονταν στο ότι δεν είχε τότε ληφθεί υπόψη το φαινόµενο αυτό. Οι δηµοσιεύσεις 
των Leblond et al. [120, 121] δίνουν αρκετές πληροφορίες πάνω στο πρόβληµα TRIP, 
κυρίως στη διαφορά των αποτελεσµάτων, όταν αγνοείται η επίδραση των τάσεων 
στους µετασχηµατισµούς. Οι Fischer et al. [117] προτείνουν τη διατύπωση: 
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και το γm, εκφράζει τη διάτµηση κατά το µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό. Επίσης 
προτείνουν ότι: 
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ο ρυθµός µετασχηµατισµού από φάση α σε φάση β, εξαρτώµενος από τις εκάστοτε 
τάσεις διαρροής της κάθε φάσης σy

i. Η συνάρτηση φ είναι µία αυτο–επαγωγική 
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συνάρτηση
30. Αναλόγως των συνοριακών συνθηκών (πακτώσεις, αρθρώσεις) της 

κατασκευής και του εύρους των θερµοκρασιών στις οποίες λαµβάνει χώρα ο 
µετασχηµατισµός, η επίδραση του φαινόµενου µπορεί να είναι σηµαντική στο 
επίπεδο των παραµενουσών τάσεων. Στο επίπεδο των συγκολλήσεων το φαινόµενο 
είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, λόγω της παρουσίας πολλαπλών φάσεων µε ιδιαίτερη 
θερµοκρασιακή ιστορία έκαστη. Ακόµα, όσο πιο πακτωµένα είναι τα ελάσµατα προς 
συγκόλληση, τόσο υψηλότερα είναι και τα τασικά πεδία που αναπτύσσονται, 
ενισχύοντας έτσι τον εργοβοηθούµενο µετασχηµατισµό µε σηµαντική επήρεια στο 
επίπεδο των παραµενουσών τάσεων. Αυτό εικονίζεται και στο Σχήµα 3.1, που αφορά 
στο τµήµα της καµπύλης της θερµικής παραµόρφωσης του χάλυβα Ck45 σε χαµηλές 
θερµοκρασίες, κατά την οποία προκαλείται µείωση ή αύξηση της τελικής 
παραµόρφωσης µε επιβολή εξωτερικής τάσης κατά τη διάρκεια του 
µετασχηµατισµού.  
 

 

(α) µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός 

 

(β) περλιτικός µετασχηµατισµός 
 

Σχήµα 3.1 Επίδραση της εξωτερικής τάσης  στη θερµική παραµόρφωση 
 
Τα αποτελέσµατα διαφόρων δηµοσιεύσεων που αφορούν σε κοινό χάλυβα, αλλά 
λαµβάνοντας διαφορετικά µοντέλα υλικού, παρουσιάζουν σηµαντική διασπορά, και 
µάλιστα σε όλο το εύρος των αναµενόµενων τιµών των παραµενουσών τάσεων. 
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η περίπτωση χάλυβα HY80.  
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Τα αποτελέσµατα των διαφόρων αναλύσεων [17, 2] εικονίζονται στο Σχήµα 3.2. 
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Σχήµα 3.2 Επίδραση των παραµέτρων στην κατανοµή των παραµενουσών τάσεων 
 

Η περίπτωση 1 αφορά στην υιοθέτηση του µετασχηµατισµού δοµής µέσω της τάσης 
διαρροής µόνο, η περίπτωση 2 µε υιοθέτηση της θερµικής παραµόρφωσης, της τάσης 
διαρροής και του φαινόµενου TRIP κατά το µετασχηµατισµό και η περίπτωση 3 όπως 
το 2, αλλά χωρίς το TRIP.  
 
H µοντελοποίηση της τάσης διαρροής ενός υλικού που υφίσταται µετασχηµατισµό 
δοµής αποτελεί ακόµα και σήµερα ένα δύσκολο έργο. Συνήθως, η µοντελοποίηση 
γίνεται βασιζόµενη στην αρχική τιµή της τάσης διαρροής και λαµβάνοντας υπόψη µε 
διάφορους τρόπους τη διαδικασία σκλήρυνσης λόγω της παραµόρφωσης, η οποία 
οφείλεται στην αλλαγή της πυκνότητας των διαταραχών. Σε ένα µοντέλο υλικού µε 
πεπερασµένα στοιχεία, η δοµή των διαταραχών αναπαρίσταται ουσιαστικά µε τη 
συνιστώσα της πραγµατικής πλαστικής παραµόρφωσης, χωρίς όµως να είναι σαφές 
πώς αυτή θα αντιµετωπιστεί κατά τη διάρκεια των µετασχηµατισµών. ∆ιάφοροι 
ερευνητές προσπάθησαν να περιγράψουν το φαινόµενο αυτό µε διάφορους τρόπους. 
O Friedman [13, 86] και οι Papazoglou – Masubuschi [34], εξάλειψαν τις πλαστικές 
παραµορφώσεις µόλις το υλικό έφτασε σε κατάσταση τήξης, αντιµετωπίζοντας µε 
ειδική τεχνική το φαινόµενο αυτό κατά τη διάρκεια των µετασχηµατισµών δοµής. Οι 
Sarrazin et al. [122] ενσωµάτωσαν στα µοντέλα και φαινόµενα ανακρυστάλλωσης, 
που είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της τάσης διαρροής του υλικού. Εν γένει, είναι 
σηµαντικό να γίνει αφαίρεση των συσσωρευµένων παραµορφώσεων, όταν το υλικό 
φτάσει σε σηµείο τήξης, όπως επίσης χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Lindgren at al. 
[123], Brickstad – Josefson [124]. Σε περίπτωση που η αφαίρεση αυτή αγνοηθεί, 
πιθανώς να προκύψει σηµαντική διαφορά των υπολογιστικών και πειραµατικών 
αποτελεσµάτων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Mahin et al. [108]. Oι 
Ortega et al. [111] µηδένισαν κάποιες από τις µηχανικές ιδιότητες του υλικού όταν το 
υλικό υπέστη τήξη και µηδένισαν και όλες τις αποκλίνουσες τάσεις εντός της λίµνης 
συγκόλλησης. Οµοίως κινήθηκαν και οι Ortega et al. [112]. Oι Devaux et al. [42] 
αναφέρουν ότι η µνήµη του υλικού όσον αφορά σε προγενέστερες πλαστικές 
παραµορφώσεις χάνεται, όταν το υλικό υποστεί στερεάς κατάστασης 
µετασχηµατισµό δοµής, µε µόνη εξαίρεση τον µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό. Η 
τελευταία περίπτωση έχει να κάνει µε απειροστή µετακίνηση των ατόµων που δεν 
επηρεάζει την πυκνότητα των διαταραχών. Οι Brust – Dong [125–129] 
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χρησιµοποίησαν, εκτός της θερµοκρασίας τήξης, και µια χαρακτηριστική 
θερµοκρασία ανόπτησης. Μεταξύ των δύο αυτών θεώρησαν χρονική εξάρτηση των 
φαινόµενων και εισήγαγαν την παραµόρφωση ανόπτησης. Με τον τρόπο αυτό 
εξάλειψαν τις πλαστικές παραµορφώσεις, καθώς µείωσαν τη σκλήρυνση. Η τεχνική 
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις συγκολλήσεων πολλών στρώσεων για 
την εξάλειψη των φαινόµενων που συσχετίζονται µε την ιστορία του υλικού.  
 

3.3.5 Σύνοψη 

  
Προκειµένου να γίνει λεπτοµερής και ακριβής ανάλυση µε τη µέθοδο των 
πεπερασµένων στοιχείων θα πρέπει να αναπτυχθούν και ακριβή µαθηµατικά µοντέλα. 
Οι πιο σηµαντικές παράµετροι του προβλήµατος είναι το µέτρο ελαστικότητας, η 
θερµική παραµόρφωση και όλες οι παράµετροι που σχετίζονται µε την πλαστική 
παραµόρφωση. Η επίδραση των παραµέτρων στις υψηλές θερµοκρασίες αµβλύνεται, 
κυρίως, όσον αφορά στο επίπεδο των παραµενουσών τάσεων. Οι θερµικές τάσεις σε 
υψηλές θερµοκρασίες παράγουν πλαστικές παραµορφώσεις, ακόµα και όταν η 
κατασκευή είναι υπό µικρό περιορισµό, δεδοµένου ότι το µέταλλο που περιβάλλει 
την περιοχή ενδιαφέροντος, ως πιο κρύο προβάλλει σηµαντική αντίσταση. Για το 
λόγο αυτό, µια θερµοκρασία φραγής πιθανώς να πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Ο 
Andresson [26] και οι Jonsson et al. [30] χρησιµοποίησαν µόνο το θερµοελαστικό 
µέρος του µητρώου ακαµψίας σε υψηλές θερµοκρασίες.  Αυτό µειώνει το ρυθµό 
σύγκλισης, αλλά µπορεί να είναι απαραίτητο προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
φαινόµενα που έχουν να κάνουν µε κακή συντήρηση31 των εµπλεκόµενων µητρώων. 
Επίσης, οι µετασχηµατισµοί δοµής στους χάλυβες, κυρίως κατά την ψύξη, φαίνεται 
να επηρεάζουν σηµαντικά τις παραµένουσες τάσεις και παραµορφώσεις. Εάν 
χρησιµοποιηθεί θερµοκρασία φραγής, θα πρέπει να τεθεί µεγαλύτερη της 
θερµοκρασίας των µετασχηµατισµών και κατά προτίµηση κοντά στη θερµοκρασία 
τήξης. Το φαινόµενο TRIP είναι το κυριότερο που εξαρτάται σηµαντικά από τους 
περιορισµούς που υφίσταται η κατασκευή, όπως επίσης και από το εύρος της 
θερµοκρασίας των µετασχηµατισµών δοµής. Οι πλαστικές παραµορφώσεις που 
συσσωρεύονται σε υψηλές θερµοκρασίες µπορούν να αφαιρεθούν ή να µειωθούν 
κατά τη διάρκεια των µετασχηµατισµών και, κατά συνέπεια, να µειώσουν ακόµα 
περισσότερο την επίδραση των ιδιοτήτων του υλικού σε υψηλές θερµοκρασίες στο 
επίπεδο των παραµενουσών τάσεων. Επίσης, συνιστάται το υλικό σε υψηλές 
θερµοκρασίες να θεωρείται ως απολύτως πλαστικό, ειδάλλως, η αφαίρεση των 
πλαστικών παραµορφώσεων µπορεί να µειώσει την τάση διαρροής, που στη συνέχεια 
θα δώσει επιπλέον νέες πλαστικές παραµορφώσεις εάν το εντατικό πεδίο βρίσκεται 
κοντά στην επιφάνεια διαρροής. Οι πλαστικές παραµορφώσεις που παρατηρούνται 
κατά την ψύξη είναι και η κύρια επίδραση των µηχανικών ιδιοτήτων του υλικού σε 
υψηλές θερµοκρασίες, που θα επηρεάσουν και το µηχανισµό σκλήρυνσης του υλικού. 
Για το λόγο αυτό, προσεγγιστικές µηχανικές ιδιότητες σε υψηλές θερµοκρασίες και 
αγνόηση της χρονικά εξαρτηµένης πλαστικότητας στο ίδιο επίσης επίπεδο υψηλών 
θερµοκρασιών, φαίνεται να επηρεάζει ελάχιστα τις παραµένουσες τάσεις. Επίσης, 
ελλείψει καρβιδιογόνων στοιχείων, οι περισσότεροι χάλυβες παρουσιάζουν κοινή 
µηχανική συµπεριφορά για θερµοκρασίες ανώτερες της Α3. Όσον αφορά στη 
σκλήρυνση, συνιστάται να χρησιµοποιείται ισοτροπική ή κινηµατική σκλήρυνση 
υλικού, προκειµένου να ληφθούν ορθότερα αποτελέσµατα για την περίπτωση του 
µετάλλου συγκόλλησης. Το πρόβληµα πάλι εστιάζεται στην εξεύρεση σωστών 
δεδοµένων για την περίπτωση αυτή.  Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί, ότι για περιοχές 
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κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης, απαιτείται τόσο ακρίβεια σε επίπεδο µηχανικής 
συµπεριφοράς υλικού όσο και µοντελοποίησης στο επίπεδο του χώρου και του 
χρόνου. Πληθώρα δηµοσιεύσεων σχετικές µε το παρόν κεφάλαιο έχουν επίσης κατά 
καιρούς δηµοσιευθεί [138–177]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η ακρίβεια που επιτυγχάνεται σταδιακά µε τις προσοµοιώσεις των συγκολλήσεων µε 
τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, εξαρτάται από τη δυνατότητα των 
µελετητών να χρησιµοποιήσουν όλο και πιο σύνθετα µοντέλα. Τόσο η βελτιωµένη 
τεχνολογία των υπολογιστών, αλλά κυρίως η δραµατική εξέλιξη των διαφόρων 
λογισµικών πεπερασµένων στοιχείων συνέβαλε στην καλύτερη και 
αποτελεσµατικότερη προσέγγιση των προβληµάτων. Ως τελικός σκοπός µπορεί να 
θεωρηθεί η υιοθέτηση των αναλύσεων, που, σε συνδυασµό µε τις πειραµατικές 
µελέτες, θα διασφαλίζουν την εµπιστοσύνη των µελετητών στα µοντέλα και θα 
οδηγήσουν στην in situ επίλυση και έλεγχο των µηχανών συγκόλλησης συναρτήσει 
των αναµενόµενων ή βέλτιστων τελικών παραµορφώσεων και µετατοπίσεων. 
 

4.2 ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξέλιξη και η σταδιακή βελτίωση των λογισµικών των 
πεπερασµένων στοιχείων οδήγησε την επιστηµονική κοινότητα σε όλο και πιο 
βελτιωµένες αναλύσεις. Για παράδειγµα, µπορεί να αναφερθεί η υιοθέτηση νέων 
στοιχείων περιορισµένης ολοκλήρωσης µε καλύτερη διατύπωση των 
παραµορφώσεων [1, 2], που αύξησαν σηµαντικά την ακρίβεια των αποτελεσµάτων 
σχετικών αναλύσεων. Εκτός των νέων στοιχείων, παρατηρείται και βελτίωση στη 
γενικότερη διατύπωση των προβληµάτων, όπως για παράδειγµα οι Kassner και 
Wohlfart [3], που χρησιµοποίησαν την τεχνική των υποκατασκευών32, κατά την 
οποία µεγάλο µέρος της κατασκευής, αντικαθίσταται µε ισοδύναµη απλούστερη για 
την ταχύτερη και οικονοµικότερη επίλυση των προβληµάτων. Επίσης, τα διάφορα 
λογισµικά που έχουν χρησιµοποιηθεί, επιτρέπουν την όλο και ταχύτερη επίλυση 
συστηµάτων µη γραµµικών εξισώσεων. ∆ιατυπώσεις κατά Euler έχουν επίσης 
χρησιµοποιηθεί για την επίλυση του προβλήµατος των παραµενουσών τάσεων [4–8].  
 
Οι Brown et al. [9–11], χρησιµοποίησαν ειδικές ρουτίνες επαναδιαµερισµού του 
πλέγµατος στο ABAQUS®, έτσι ώστε η περιοχή όπου θερµαίνεται από το τόξο 
συγκόλλησης να επαναδιαµερίζεται συνεχώς και να κινείται µαζί µε το τόξο, 
προκειµένου να υπάρξει αυξηµένη ακρίβεια στην περιοχή αυτή. Σε πιο µακρινές 
περιοχές χρησιµοποιήθηκε πιο αραιό πλέγµα. Η ανάλυση ενισχύθηκε και µε την 
τεχνική των υποκατασκευών για ταχύτερη ανάλυση [12]. Τεχνικές προσαρµοσµένης 
διαµέρισης

33 έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί, ώστε στα σηµεία έντονης µεταβολής (είτε 
θερµοκρασιακής είτε µηχανικής) να ανακτάται η µέγιστη δυνατή ακρίβεια, βάσει των 
αποτελεσµάτων που εξάγονται στα προηγούµενα βήµατα της ανάλυσης [13]. 
Παρόµοιες τεχνικές χρησιµοποίησαν και οι McDill et al. [2, 14–16] και Lindgren et 
al. [17], καταφέρνοντας να µειώσουν το χρόνο υπολογισµού κατά 60 % χωρίς να 
µειωθεί η ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Τέλος, οι Runnemalm και Hyun [18], 
έλεγξαν τη µέθοδο της προσαρµοσµένης διαµέρισης µελετώντας το εξαγόµενο 
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σφάλµα στο µηχανικό αλλά και το θερµικό µέρος, προκειµένου να 
αυτοµατοποιήσουν τη διαδικασία αυτή.  
 
Η χρήση στερεών και επίπεδων στοιχείων σε ένα ενιαίο µοντέλο είναι επίσης 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθούν στερεά 
στοιχεία για τη µοντελοποίηση της περιοχής συγκόλλησης µε θερµοπλαστική 
συµπεριφορά και θερµοελαστικά επίπεδα στοιχεία για το υπόλοιπο τµήµα της 
κατασκευής. Αυτό επιχειρήθηκε από τους Gu και Goldak [19], για θερµική ανάλυση 
και από τους Näsström et al. [20], για την περίπτωση θερµοµηχανικού µοντέλου. 
Επίσης, οι McDill et al. [21], χρησιµοποίησαν ένα ειδικό τρισδιάστατο στοιχείο, µε 
οκτώ κόµβους και µόνο µεταφορικούς βαθµούς ελευθερίας, που µπορούσε να  
χρησιµοποιηθεί ως στερεό ή ως επίπεδο στοιχείο. Παρόµοιες εργασίες πάνω σε 
τέτοια υβριδικά στοιχεία ή µοντέλα έχουν προταθεί και από τους Lindgren et al. [17], 
και Runnemalm – Hyun [18]. Τέλος, οι Mahin et al. [22–24], χρησιµοποίησαν 
τεχνικές ταχείας ψύξης κάτω από τους 600 

ο
C, προκειµένου να µειώσουν το συνολικό 

χρόνο προσοµοίωσης, που συνήθως είναι αρκετά µεγάλος στην περίπτωση των 
συγκολλήσεων.   
 

4.3 ΧΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Η πειραµατική διερεύνηση ήταν πάντα απαραίτητη στη διαδικασία προσοµοίωσης 
των συγκολλήσεων, προκειµένου να γίνει επιβεβαίωση της ακρίβειας των 
εξαγόµενων αποτελεσµάτων. Σχεδόν όλες οι αναλύσεις, χρησιµοποιούν πειραµατικές 
µετρήσεις, κυρίως θερµοκρασιών, προκειµένου να υπολογίσουν την ωφέλιµη 
ενέργεια του τόξου, καθότι αυτή είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί µόνο βάσει 
των παραµέτρων συγκόλλησης [25]. Για το λόγο αυτό, η ωφέλιµη ισχύς στα µοντέλα 
των πεπερασµένων στοιχείων, µεταβάλλεται συνεχώς, µέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση 
των αριθµητικών και πειραµατικά µετρούµενων θερµοκρασιών [26]. Επίσης, αρκετές 
αναλύσεις υποστηρίζονται και από µετρήσεις της παραµόρφωσης µε 
επιµηκυνσιόµετρα, µε ακτίνες Χ, ή τεχνικές περιθλάσεως των νετρονίων. Μια λίστα 
δηµοσιευµένων αναλύσεων πεπερασµένων στοιχείων που αφορούν σε συγκολλήσεις 
σε συνδυασµό µε δεδοµένα πειραµατικών µετρήσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 
4.1. 

 
Πίνακας 4.1 Πειραµατική επιβεβαίωση µοντέλων συγκολλήσεων 

 

Τύπος Μέτρησης Αναφορά 

Η Tall [55] 
TT, TS, R Tsuji [56] 

H Hibbitt – Marcal [57] 
TT, TD Muraki et al [58] 

TT, TD Masubuschi [59] 
R Ueda – Yamakawa [60, 61] Ueda et al. [62,63] 

TT, TS Lobitz [64] 
TT Hsu [65] 

TT, H Andersson [46] 
TT, R, RD Rybicki et al. [66] 

R Fujita et al. [67] 

TT, R Rybicki et al. [68–71] 
TT, TS Papazoglou – Masubuchi [72] 
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H Inoue – Wang [73] 
TT Dubois et al. [74] 

TT, H, X Argyris [75, 76] 
TT, TS, H, TD Jonsson et al. [26] 

TT, H Wang – Inoue [77] 
X Josefson [78] 

TT, X, R Leung – Pick [79] 
TT, TS, H, R, RD Ueda et al. [80] 

H, TT, RD Chakravarti [81, 82] 
R Rybicki et al. [83, 84] 

TT, H Lindgren – Karlsson [85] 
H, X Kussmaul – Guth [86] 

TT, X, H Carmet et al. [87] 
TT, NDF Troive et al. [88] 
TT, H, R Free – Porter Goff [89] 

NDF Näsström et al. [90] 

NDF Mock – Pick [91] 
TT, NDF, M, θερµοµετρία Mahin et al. [22–24], Winters – Mahin [28] 

TS Tekriwal – Mazumder [92–94] 
R Ueda et al. [95] 

TT, H, Θερµογραφία Ortega et al. [27] 
ΤΤ, Η Shim et al. [96] 

TT, TS, H, RD Jones et al. [97–98] 

H Chidiac – Mirza [99] 
H Cañas et al. [100,101] 

TD, RD Feng [102] 
TT, R Dupas – Moinreau [103] 

H Bae et al [104] 
NDF Wikander et al. [105, 106] 

TD Bae – Na [107] 
TT, X, H Roelens [108–110] 

TT, X, TD Dike et al. [111] 
TT, H Murthy et al. [112] 

TT, H, X Michaleris [113] 
R Wu et al. [114] 

TT, RD Yuan et al. [115] 

R Yuan – Ueda [116] 
TT, H Siva Prasad – Sankaranarayanan [13] 

TT, TD Ravichandaran et al. [117] 
NDF Runnemalm – Lin [118] 

TT, H, X Sarrazin et al. [119] 
RD Gu et al. [120] 

TT Ravichandaran et al. [121] 
TT, X, NDF Reed at al. [122] 

H Michaleris – Sun [123] 
TT, H Micahleris – DeBiccari [124] 

TT, RD Lejeail [125] 
TT, RD Troive et al. [126, 127] 

NDF Oddy et al. [128, 129] 
TT, X, RD Dike et al. [29] 
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TT Hong et al. [130, 131] 
TT, X, NDF, H, RD Stone et al. [132], Reed et al. [122],  

Roberts et al. [36] 
TD Sekhar et al. [133] 

TT, R Lindgren et al. [134] 

TT, TD Ortega et al. [135] 
TT Munier – Lefebvre [136] 
X Pasquale et al. [137] 

TT, RD Kassner – Wohlfahrt [3] 
NDF Taljat et al. [138], Abdel – Tawab – Noor [40] 
Μ Yang et al. [139,140] 

 
Όπου, TT: µεταβατικές θερµοκρασίες, TD: µεταβατικές µετατοπίσεις, RD: τελικές 
µετατοπίσεις, ΤS: µεταβατικές παραµορφώσεις, Η: διάτρηση τυφλής οπής, R: 
τεχνικές χαλάρωσης, NDF: περίθλαση νετρονίων, Χ: ακτίνες Χ, Μ: οπτική 
µικρογραφία 
 

Εκτεταµένες  πειραµατικές µετρήσεις για την εξακρίβωση των αποτελεσµάτων έχουν 
εν γένει παρουσιαστεί από πολλούς ερευνητές, για παράδειγµα από τους Ortega et al. 
[27], Mahin et al. [22–24], Winters – Mahin [28], Dike et al. [29], όπως επίσης και 
από άλλους ερευνητές [141–149]. Επίσης, υπάρχουν και δηµοσιεύσεις που 
περιλαµβάνουν µόνο αποτελέσµατα µετρήσεων. Αυτά συνήθως είναι χρήσιµα σε 
όλους όσοι ασχολούνται µε τη σχετική µοντελοποίηση των φαινόµενων. 
 

4.4 ΣΥΝΟΨΗ 
 
Η χρήση πειραµατικών µετρήσεων είναι απαραίτητη στην περίπτωση 
µοντελοποίησης συγκολλήσεων µε τη χρήση πεπερασµένων στοιχείων. Οι µετρήσεις 
θερµοκρασιών µπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά για τη βαθµονόµηση του 
θερµικού προβλήµατος που αποτελεί και τον σηµαντικότερο παράγοντα για τη σωστή 
επίλυση του µηχανικού µέρους. Επιπλέον πειραµατικές µετρήσεις σε επίπεδο 
µηχανικής συµπεριφοράς και σύγκριση µε τα σχετικά µοντέλα, διασφαλίζουν την 
εγκυρότητα των τελευταίων, πριν αυτά χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση. 
Σηµειώνεται, πως στη συντριπτική τους πλειονότητα τα µοντέλα που έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανική παραγωγή, περιορίστηκαν σε πρότυπα µοντέλα και 
πρότυπα προϊόντα [35, 36] και πολύ λίγα από αυτά αντιµετώπισαν το πρόβληµα πιο 
συστηµατικά [37–39, 40–44]. Επιπλέον, µοντέλα που χρησιµοποιούνται µε σκοπό τη 
βιοµηχανική παραγωγή, είναι συνήθως απλοποιηµένα µοντέλα και δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε αναλύσεις ευαισθησίας των παραµέτρων συγκόλλησης.  
 
Η αυξανόµενη βελτίωση των λογισµικών των πεπερασµένων στοιχείων, σε 
συνδυασµό µε όλο και πιο ακριβείς πειραµατικές µετρήσεις, έχει ως συνέπεια την 
αυξανόµενη ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Η χρήση προσαρµοσµένων (ή 
προσαρµοζόµενων) πλεγµάτων [17], η υιοθέτηση παράλληλης επεξεργασίας µε 
ταυτόχρονη in–situ καταγραφή θερµοκρασιών – µετατοπίσεων – παραµορφώσεων 
είναι µερικά απλά παραδείγµατα της υπολογιστικής επανάστασης. Με τον τρόπο αυτό 
όλο και πιο σύνθετα µοντέλα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν, µε έµφαση κυρίως στη 
βέλτιστη µοντελοποίηση της εξέλιξης της δοµής του υλικού, αλλά και την 
τρισδιάστατη διατύπωση. Η βελτίωση των αριθµητικών µεθόδων και η σωστή 
υιοθέτηση των κανόνων των πεπερασµένων στοιχείων αναµένεται να βοηθήσει 
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σηµαντικά και τη βιοµηχανική εφαρµογή, µε χρήση έµπειρων συστηµάτων 
σχεδιασµού για in–situ επίλυση των παραµορφώσεων και κατάλληλη ανάδραση στη 
µηχανή συγκόλλησης.  
 
Αυτό σηµαίνει ότι η διαδικασία επίλυσης θα πρέπει να διαρκεί όσο και η διαδικασία 
συγκόλλησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων κυριαρχεί σήµερα σε όλα τα πεδία 
ανάλυσης και υπολογισµού. Αφετηρία της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων 
ήταν η αντοχή των υλικών, αλλά γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλους τους τοµείς. Η 
θεωρητική αφετηρία της µεθόδου βρίσκεται στις αρχές του αιώνα και είναι 
συνυφασµένη µε το Γερµανό µαθηµατικό W. Ritz (1909) και το Ρώσο µαθηµατικό Β. 
Galerkin (1915). Η µέθοδος, όµως, λόγω του υπολογιστικού της κόστους 
αναπτύχθηκε από το 1950 και µετά από τον Έλληνα Ι. Αργύρη (1954) και τους 
Αµερικανούς R. Clough, H. Matkin και L.Topp. Η µέθοδος εξαπλώθηκε και γρήγορα 
επισκίασε τη µέθοδο των πεπερασµένων διαφορών που είχε εισαχθεί από τον 
Γερµανό R. Courant (1943), και η οποία αφορούσε σε µια ευέλικτη διαδικασία 
επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. Η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων, όπως 
διατυπώθηκε από τους Galerkin–Ritz, αφορούσε στη γενική θεωρία προσεγγιστικής 
επίλυσης διαφορικών εξισώσεων. 
 

5.2 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ GALERKIN–RITZ 

 
Έστω η διαφορική εξίσωση:  
 

0),(
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2

2

2
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∂
∂
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∂

yxf
yx

u υ
 (5.1) 

 
µε τις αντίστοιχες συνοριακές συνθήκες: 
 

)(

)(

Γ=•∇

Γ=

βnu

au
 (5.2) 

 
κατά µήκος της καµπύλης C1 και C2 αντίστοιχα. «n» είναι το µοναδιαίο διάνυσµα 
κάθετο στο όριο C2 και α(Γ), β(Γ) δεδοµένες συναρτήσεις κατά µήκος του ορίου Γ, 
στο οποίο εκτείνονται τα καµπυλόγραµµα τµήµατα C1 και C2, όπως εικονίζεται στο 
Σχήµα 5.1. 
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Σχήµα 5.1 Ορισµός του προβλήµατος 
 
 
Αφετηρία της µεθόδου Galerkin είναι ότι η πραγµατική λύση της διαφορικής 
εξίσωσης u(x,y) είναι άγνωστη, εποµένως εφικτή είναι µόνο µία λογική προσέγγισή 
της ή εκτίµησή της µε αναλυτική µορφή έστω ),(~ yxu . Μία προσέγγιση της 

συνάρτησης ),(~ yxu τουλάχιστον για ένα µικρό στοιχείο του πεδίου λύσης θα ήταν η 

ανάπτυξή της σε σειρά Taylor, δηλαδή: 
 

...),(~ 2

5

2

4321 ++++++= yxxyyxyxu o ζζζζζζ  (5.3) 

 
Εάν εν συνεχεία ορισθεί ο βαθµός του πολυωνύµου ),(~ yxu , είναι δυνατόν η 

αντίστοιχη πεπερασµένη σειρά Taylor να εκφραστεί σε µία άλλη µορφή, µέσω 
συγκεκριµένων τιµών της συνάρτησης ),(~ yxu . Εάν, για παράδειγµα, ορισθούν οι 

πρώτοι 8 όροι της σειράς Taylor: 
 

),(~
jjj yxuu = , j=(1,8)  (5.4) 

 
ως τιµές παρεµβολής, τότε η παρεµβολή αυτή αντιστοιχεί σε µία παρεµβολή Coons 8 
σηµείων στο εν λόγω πεπερασµένο στοιχείο, όπως εικονίζεται και στο Σχήµα 5.2. 
 

 
Σχήµα 5.2 Σηµεία Coons 

 
δηλαδή  
 



 99 

2

7

2

6

2

5

2

4321),(~ ξηζηξζηζξζξηζηζξζζηξ +++++++= ou  (5.5) 

 
Στη γενικότερη περίπτωση η συνάρτηση ),(~ yxu  γράφεται: 

 

∑
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=
n

j

jj yxNuyxu
1

),(~),(~  (5.6) 

 
όπου Νj τα γνωστά πολυώνυµα µορφής, τα οποία ικανοποιούν τις ιδιότητες βάσης, (i 
διάφορo του j): 
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iij

jjj

yxN

yxN
 (5.7) 

 
Συνοψίζοντας, η προσέγγιση ),(~ yxu  της λύσης u(x,y) έχει ως βαθµούς ελευθερίας 

και βέλτιστης προσαρµογής προς την πραγµατική λύση, τις τιµές παρεµβολής ju~ . 

Εποµένως, ζητείται µια µεθοδολογία βέλτιστης προσαρµογής της ),(~ yxu  προς την 

u(x,y) µε την έννοια της βέλτιστης ικανοποίησης της διαφορικής εξίσωσης. Για το 
σκοπό αυτό εισάγεται η προσεγγιστική λύση στη διαφορική εξίσωση και ορίζεται το 
υπόλοιπο «rd» ως: 
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 (5.8) 

 
Το υπόλοιπο αυτό είναι µια συνάρτηση των συντεταγµένων x,y του πεπερασµένου 

στοιχείου και των τιµών ju~  που καθορίζουν ποσοτικά την παρεµβολή. Στόχος της 

βέλτιστης προσαρµογής στην πραγµατική λύση είναι, εποµένως, η ελαχιστοποίηση 
του υπολοίπου σε όλη την επιφάνεια του πεπερασµένου στοιχείου. Η συµβολή του 
Galerkin οφείλεται στη διατύπωση ότι «η ελαχιστοποίηση του υπολοίπου γίνεται 
όταν  το ολοκλήρωµα επί του γινοµένου της µεταβολής u~δ  επί του σφάλµατος rd, 
είναι ίσο µε µηδέν», δηλαδή: 
 

( ) ( )∫∫ =⋅⋅ 0,,~,~ dydxyxuryxu jdδ  (5.9) 

 

Επειδή η µεταβολή της συνάρτησης ),(~ yxu  έχει i=1..n ανεξάρτητες συνιστώσες iu~δ , 

δηλαδή: 
 

( ) ( )yxNuyxu i

n

i

i ,~,~

1

⋅=∑
=

δδ  (5.10) 

 
η µέθοδος Galerkin αναφέρεται στο σύνολο των n γραµµικά ανεξάρτητων δυνατών 
µεταβολών. Εποµένως, η προσέγγιση της διαφορικής εξίσωσης δίδεται από το 
σύστηµα των εξισώσεων: 
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i=1..n 
 
Οι ανωτέρω εξισώσεις αποτελούν, µετά την ολοκλήρωσή τους ως προς dx και dy, ένα 

αλγεβρικό σύστηµα n εξισώσεων για τις µεταβλητές ju~ : 
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Ο αριστερός όρος της πιο πάνω εξίσωσης (έστω Κij) αποτελεί ένα στοιχείο του 

µητρώου του αλγεβρικού συστήµατος. Έστω fi ο όρος στα δεξιά, και ju~  ένας από 

τους αγνώστους. Κατά συνέπεια η µέθοδος µετατρέπει τη διαφορική εξίσωση ενός 
πεπερασµένου στοιχείου του πεδίου λύσης, σε ένα σύστηµα αλγεβρικών εξισώσεων: 
 

i

n

j

jij fuK =∑
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~ , i=1..n (5.13) 

 
Η προσφορά του µαθηµατικού Ritz αφορά στην υιοθέτηση της ικανοποίησης των 
συνοριακών συνθηκών στην µέθοδο Galerkin σε µία εξίσωση που στην τελική της 
µορφή είναι η: 
 

( )iiiijij cfuKu +⋅= δδ  (5.14) 

 
όπου: 
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 (5.15) 

 
 

∫∫−= dxdyyxfNf ii ),(  (5.16) 

 
 

∫
Γ

ΓΓ= dNc ii )(β  (5.17) 

 
ή, ισοδύναµα, σε ένα σύστηµα αλγεβρικών εξισώσεων της µορφής: 
 

ii

n

j

jij cfuK +=∑
=1

~ , i=1..n (5.18) 

 
ή σε µητρωϊκή µορφή: 
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Κ u = f + c (5.19) 
 
Σηµειώνεται, πως η µέθοδος Galerkin–Ritz, και κατά συνέπεια η µέθοδος των 
πεπερασµένων στοιχείων συµπεριλαµβάνει την εξίσωση Langrange και την αρχή των 
δυνατών έργων. 
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5.3 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

5.3.1 Στοιχεία πρώτης τάξης 

 
Οι µετατοπίσεις και οι θερµοκρασίες και γενικότερα οι βαθµοί ελευθερίας ενός 
στοιχείου υπολογίζονται στους κόµβους αυτού [1]. Σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο 
εντός του στοιχείου, οι µετατοπίσεις λαµβάνονται µε παρεµβολή από τις κοµβικές 
µετατοπίσεις ή θερµοκρασίες. Συνήθως, η τάξη της παρεµβολής καθορίζεται από τον 
αριθµό των κόµβων που περιγράφουν το στοιχείο. 
 

 
 

Σχήµα 5.3 Τριγωνικό στοιχείο 
 
 
Για παράδειγµα, εάν θεωρήσει κανείς το τρίκοµβο τριγωνικό στοιχείο στο Σχήµα 5.3, 
το πεδίο των µετατοπίσεων (u,v) ενός σηµείου (x,y) εντός του στοιχείου ορίζεται ως: 
 

ybxbbu 321 ++=  (5.20) 

ybxbb 654 ++=υ   

 
 
όπου bi γενικευµένες συντεταγµένες µετατόπισης. Αντίστοιχη σχέση µε την (5.20) 
µπορεί να προκύψει για τη θερµοκρασία Τ σε στοιχεία θερµικής ανάλυσης. Με 
υπολογισµό των παραµορφώσεων προκύπτει πως: 
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υ

γ  (5.23) 

 
Το στοιχείο αυτό έχει πολυώνυµα παρεµβολής των µετατοπίσεων πρώτου βαθµού ως 
προς x και y, για αυτό ονοµάζεται και γραµµικό τρίγωνο34 ή στοιχείο πρώτου βαθµού, 
ή τρίγωνο σταθερής παραµόρφωσης (CST), λόγω του ότι παρουσιάζει σταθερή 
παραµόρφωση σε όλη του την έκταση. Κατά παρόµοιο τρόπο, ορίζονται και άλλα 
στοιχεία όπως το δι–γραµµικό τετράπλευρο

35, στο Σχήµα 5.4, στο οποίο οι 
µετατοπίσεις εκφράζονται ως: 
 

                                                
34 Linear triangle or Constant strain triangle 
35 Bilinear quadrilateral Q4 
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443322114321 ),(),(),(),( uyxNuyxNuyxNuyxNxycycxccu +++=+++=  (5.24) 

483726158765 ),(),(),(),( vyxNvyxNvyxNvyxNxycycxcc +++=+++=υ  (5.25) 

 

 

 
 

Σχήµα 5.4 Στοιχείο Q4 

 

Για τον υπολογισµό των συναρτήσεων µετατόπισης, οι πιο πάνω εξισώσεις 
γράφονται: 
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 (5.26) 

 
Κόµβος 1 (x=0, y=0) : 
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 (5.27) 

 
Κόµβος 2 (x=a, y=0) : 
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 (5.28) 

 
Με την ίδια διαδικασία για τους κόµβους 3, 4 προκύπτει: 
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 (5.29) 

 
 
Με αναστροφή, το µητρώο {c} γράφεται ως: 
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 (5.30) 

 
ή 
 

{ } [ ] { }euAc
1−=  (5.31) 

 
Οι µετατοπίσεις, εν συνεχεία, εκφράζονται ως: 
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 (5.32) 

 
ή ως 
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όπου Νi οι συναρτήσεις µετατόπισης. Εν γένει, οι συναρτήσεις Νi οφείλουν να 
πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις προκειµένου να γίνεται σωστά η διατύπωση του 
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προβλήµατος µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων [2]. Για τον υπολογισµό 
των παραµορφώσεων, στην περίπτωση της επίπεδης έντασης έχουµε ότι: 
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 (5.34) 

Με αντικατάσταση προκύπτει ότι: 
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 (5.35) 

 
ή 
 
[ε]=[Η]{c} = [H] [A]

–1
{c} =[B]{u}e (5.36) 

 
όπου 
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Η µαθηµατική διατύπωση που συνδέει τις παραµορφώσεις ενός σηµείου (x,y) εντός 
του στοιχείου µε τις µετατοπίσεις των κόµβων, γίνεται: 
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και το πεδίο των τάσεων γράφεται ως: 
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ή 

 
[σ]=[C]{ε} (5.40) 
 
Ο υπολογισµός του µητρώου ακαµψίας του στοιχείου γίνεται βάσει της εξίσωσης: 
 

[ ] [ ] [ ][ ]

































== ∫∫

88

33

22

11

00

k

Symm

k

k

k

dxdyBCBtk

b
T

a

te   (5.41) 

 
όπου tt το πάχος του στοιχείου.  Στοιχεία που φέρουν µόνο κόµβους στις γωνίες τους 
όπως τα 8–κοµβα στερεά στοιχεία36, Σχήµα 5.5, θεωρούν επίσης γραµµική µεταβολή 
των µετατοπίσεων σε κάθε διεύθυνση. 
 
  

 
 

Σχήµα 5.5 Οκτάκοµβο στερεό 
 

Συνιστάται η χρήση των στοιχείων πρώτης τάξης κυρίως όταν αναµένονται µεγάλες 
παραµορφώσεις ή µεγάλοι ρυθµοί παραµόρφωσης, κρούση ή συνεργασία σε επίπεδο 
επαφής µε άλλα στοιχεία. 
 

                                                
36 Brick or Trilinear hexahedron 
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5.3.2 Στοιχεία ανώτερης τάξης 

 
Στο εξάκοµβο τριγωνικό στοιχείο που φέρει και ενδιάµεσους κόµβους, το πεδίο των 
µετατοπίσεων ορίζεται ως: 

 
2

65
2

4321 ybxybxbybxbbu +++++=  (5.42) 
2

1211
2

10987 ybxybxbybxbb +++++=υ  (5.43) 

 
Αντίστοιχα, στην περίπτωση αυτή: 

 

ybxbbx 542 2 ++=ε  (5.44) 

ybxbby 12119 2++=ε  (5.45) 

ybbxbbbbxy )2()2( 11610583 +++++=γ  (5.46) 

 
Το στοιχείο αυτό έχει πολυώνυµα παρεµβολής των µετατοπίσεων δευτέρου βαθµού 
ως προς x και y, για αυτό ονοµάζεται και στοιχείο δευτέρου βαθµού37, ή τρίγωνο 
γραµµικής παραµόρφωσης (LST) λόγω του ότι παρουσιάζει γραµµική παραµόρφωση 
κατά µήκος των δύο αξόνων. Αυτό εικονίζεται και στο Σχήµα 5.6 
 

 
 

Σχήµα 5.6 Τριγωνικό στοιχείο ανώτερης τάξης 
 

Οι παραµορφωµένες πλευρές του στοιχείου αυτού, µπορούν να είναι είτε ευθείες είτε 
παραβολικές (καµπύλες 2

ου βαθµού). Εν γένει η µορφή της παραµορφωµένης 
πλευράς του στοιχείου εξαρτάται από τους βαθµούς ελευθερίας (DOFs) των κόµβων 
που είναι προσαρτηµένοι σε αυτήν την πλευρά και όχι σε άλλες. Κατά συνέπεια, 
διασφαλίζεται και η συµβατότητα του στοιχείου µε τα γειτονικά, µιας και οι κόµβοι 
στην κοινή πλευρά είναι επίσης κοινοί. Στοιχεία που φέρουν και ενδιάµεσους 
κόµβους, όπως το αντίστοιχο 20–κοµβο στερεό στοιχείο του Σχήµατος 5.7, 
χρησιµοποιούν δευτέρου βαθµού παρεµβολή (ή τετραγωνική) των µετατοπίσεων ανά 
διεύθυνση. Συχνά αποκαλούνται και τετραγωνικά στοιχεία ή στοιχεία δευτέρου 
βαθµού

38. 

    
 

Σχήµα 5.7 Στερεά στοιχεία ανώτερης τάξης 
 
                                                
37 Quadratic triangle, Linear–strain triangle 
38 Quadratic or second–order elements 
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Συνιστάται η χρήση στοιχείων ανώτερης τάξης όταν υπάρχουν συγκεντρώσεις 
τάσεων, που πρέπει να προσεγγιστούν µε ακρίβεια, ή περιοχές µε ειδικές γεωµετρικές 
απαιτήσεις π.χ. πολύ καµπύλες επιφάνειες. 
 

5.3.3 Ισοπαραµετρικότητα 

 
Τα στοιχεία που µέχρι στιγµής αναφέρθηκαν έχουν αναπτυχθεί µε τη λεγόµενη 
«άµεση µέθοδο», κατά την οποία οι συναρτήσεις µετατόπισης προκύπτουν µε 
αναστροφή του µητρώου [Α] που ονοµάζεται και µητρώο Vandermore. Τα 
περισσότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα στοιχεία αυτά επιλύονται µε την 
ισοπαραµετρικότητα, µε την οποία συνδέονται κυρίως τα στοιχεία ανώτερης τάξης µε 
ενδιάµεσους κόµβους. Στην περίπτωση των ισοπαραµετρικών στοιχείων οι 
συναρτήσεις  που διασυνδέουν τις γενικές συντεταγµένες (x,y) µε τις φυσικές του 
στοιχείου (–1<ξ<1,–1<η<1) και τις κοµβικές µετατοπίσεις µε αυτές στο εσωτερικό 
του στοιχείου είναι ίδιες. Αρχικά, ορίζονται τα πολυώνυµα των µετατοπίσεων µε την 
«άµεση µέθοδο» και εν συνεχεία γίνεται µετασχηµατισµός αυτών σε κάθε στοιχείο. 
Μεγάλο πλεονέκτηµα των ισοπαραµετρικών στοιχείων είναι ότι µπορούν να  έχουν 
και µη–ορθογωνικό σχήµα, αλλά γενικά τετραπλευρικό και µπορούν να περιγράφουν 
σύνθετες καµπύλες γεωµετρίες. Και στην περίπτωση αυτή προσθήκη ενδιάµεσων 
κόµβων π.χ. στα τετράπλευρα στοιχεία, δηµιουργεί ισοπαραµετρικά στοιχεία 
δευτέρου βαθµού ενώ η προσθήκη 2 κόµβων ανά πλευρά οδηγεί στα τρίτου βαθµού, 
ισοπαραµετρικά στοιχεία.  
 
Το αρχικό στοιχείο [3] στο φυσικό σύστηµα (ξ,η) και το πραγµατικό στοιχείο στο 
τοπικό σύστηµα (x,y) εµφανίζονται στο Σχήµα 5.8.  
 

 
Σχήµα 5.8 Στοιχείο στο φυσικό και πραγµατικό σύστηµα αξόνων 

 
Οι συντεταγµένες x,y ενός σηµείου του πραγµατικού στοιχείου συναρτήσει των 
συντεταγµένων των κόµβων του (xi,yi) δίνονται από τις: 
 

∑
=

=
4

1

),(
i

ii xNx ηξ   

 (5.47)  

∑
=

=
4

1

),(
i

ii yNy ηξ  

 
όπου Νi είναι συναρτήσεις των φυσικών συντεταγµένων (ξ,η) και δίνονται εκ των: 
 

)1)(1(
4

1
),(1 ηξηξ −−=N  (5.48) 
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)1)(1(
4

1
),(2 ηξηξ −+=N  (5.49) 

)1)(1(
4

1
),(3 ηξηξ ++=N  (5.50) 

)1)(1(
4

1
),(4 ηξηξ +−=N  (5.51) 

 
Οι µετατοπίσεις δίδονται εκ των: 
 

∑=
i

ii uNyxu ),(),( ηξ  (5.52) 

∑=
i

iiNyx υηξυ ),(),(  (5.53) 

 
Για την περίπτωση του τετραπλευρικού στοιχείου η Ιακωβιανή παίρνει τη µορφή: 
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I ][  (5.54) 
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 (5.55) 

 
Το µητρώο ακαµψίας του στοιχείου µπορεί εν συνεχεία να υπολογιστεί ως: 
 

[ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] ηξddJBCBtdxdyBCBtk
T

t

T

te ]det[
1

1

1

1

∫∫∫∫
−−

==  (5.56) 

 
Στην περίπτωση αυτή, το πιο πάνω µητρώο µπορεί εύκολα να ολοκληρωθεί µε τη 
µέθοδο Gauss. Αντίστοιχες εξισώσεις σχήµατος και µετατοπίσεων προκύπτουν για 
την περίπτωση του οκτάκοµβου τετραπλευρικού στοιχείου. 
 

5.3.4 Ολοκλήρωση 

 
Συνήθως χρησιµοποιούνται αριθµητικές τεχνικές [4] για την ολοκλήρωση διαφόρων 
µεγεθών στον όγκο ή την επιφάνεια ενός στοιχείου. Χρησιµοποιώντας την κατά 
Gauss διαδικασία ολοκλήρωσης

39 για τα περισσότερα είδη στοιχείων, γίνεται 
υπολογισµός της συµπεριφοράς του υλικού σε κάθε σηµείο ολοκλήρωσης εντός του 
στοιχείου.  Εάν τα πεπερασµένα στοιχεία ορίζονται σε ένα καρτεσιανό σύστηµα 
συντεταγµένων x,y,z, τότε τα ολοκληρώµατα είναι της µορφής: 
 

                                                
39 Gauss quadrature 
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∫
V

dxdydzzyxG ),,(  (5.57) 

 
όπου G(x,y,z) είναι η συνάρτηση που πρέπει να ολοκληρωθεί στο στοιχείο 
dV=dxdydz. Εάν τα στοιχεία ορίζονται σε καµπυλόγραµµες συντεταγµένες, ξ,η,ω, 
τότε το πιο πάνω ολοκλήρωµα γράφεται ως: 
 

∫
1

** ),,( ωηξωηξ dddVG  (5.58) 

 
όπου G

*
(ξ,η,ω) η συνάρτηση σε καµπυλόγραµµες συντεταγµένες και 

dxdydz=V
*
dξdηdω. Για τον τυποποιηµένο υπολογισµό των ολοκληρωµάτων σε 

καµπυλόγραµµες συντεταγµένες, θεωρείται πως: 
 

1,,1 +≤≤− ωηξ  (5.59) 

 
και πως η συνάρτηση: 
 
G

*
(ξ,η,ω)V

*
=f(ξ,η,ω) (5.60) 

 
µπορεί να προσεγγιστεί µε πολυώνυµα τύπου Gauss–Legendre (n–1) βαθµού. Στην 
περίπτωση αυτή τα ολοκληρώµατα µπορούν να τυποποιηθούν και να υπολογιστούν 
αριθµητικά. Οι περιπτώσεις αφορούν σε µία, δύο ή τρεις διαστάσεις. Για την 
µονοδιάστατη περίπτωση ισχύει: 

 

∫ ∑
− =

=
1

1 1

)()(
n

i

ii fHdf ξξξ  (5.61) 

 
όπου ξi επιλεγµένα σηµεία Gauss µεταξύ –1..+1 και Ηi αντίστοιχοι συντελεστές. Για 
τη δισδιάστατη ολοκλήρωση που αφορά σε 2D στοιχεία, τα ολοκληρώµατα 
υπολογίζονται βάσει της: 
 

∫ ∑∑∫
− ==−

=
1

1 11

1

1

),(),(
n

j

ijji

n

i

fHHddf ηξηξηξ  (5.62) 

 
ενώ για την τρισδιάστατη ολοκλήρωση: 
 

∫ ∑∑∑∫∫
− ===−−

=
1

1 111

1

1

1

1

),,(),,(
n

j

mijjim

n

i

n

m

fHHHdddf ωηξωηξωηξ  (5.63) 

 
Το µέγεθος «n» ονοµάζεται τάξη ολοκλήρωσης40.  Για τα στοιχεία συνεχούς µέσου, 
µπορούν να επιλεγούν η πλήρης και η περιορισµένη ολοκλήρωση. Το είδος της 
ολοκλήρωσης επηρεάζει σηµαντικά την ακρίβεια του κάθε στοιχείου. Η πλήρης 
ολοκλήρωση αφορά στον αριθµό των σηµείων Gauss που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των όρων του πολυωνύµου στον ακριβή υπολογισµό του µητρώου 
ακαµψίας, εφόσον το στοιχείο έχει κανονικό σχήµα. Για εξάεδρα στερεά στοιχεία και 
για τετράπλευρα στοιχεία, το «κανονικό σχήµα» σηµαίνει ότι οι πλευρές είναι 

                                                
40 Integration order 
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ευθείες, τέµνονται οι ακµές κάθετα και οι ενδιάµεσοι κόµβοι βρίσκονται στο µέσον 
της ακµής των στοιχείων. Για γραµµικά στοιχεία, η πλήρης ολοκλήρωση αφορά σε 
δύο ανά διεύθυνση  σηµεία Gauss, δηλαδή 4 σηµεία για τα τετράπλευρα στοιχεία και 
8 σηµεία σε ένα τρισδιάστατο κυβικό στοιχείο. Για στοιχεία δεύτερης τάξης, 
χρησιµοποιούνται 3 σηµεία Gauss ανά διεύθυνση, δηλαδή 9 σηµεία στα τετράπλευρα 
στοιχεία και 27 στα κυβικά στοιχεία (Σχήµα 5.9, 5.10) 
 

 
2 σηµεία                                  3 σηµεία 

Σχήµα 5.9 Σηµεία ολοκλήρωσης Gauss για ένα τυποποιηµένο τετράγωνο 
 

 
Σχήµα 5.10 Σηµεία ολοκλήρωσης Gauss για ένα τρίγωνο πρώτης και δεύτερης τάξης 

 
Τα περισσότερα στερεά στοιχεία στα οποία λαµβάνει χώρα η πλήρης ολοκλήρωση, 
δεν είναι κατάλληλα για µοντελοποίηση ασυµπίεστης συµπεριφοράς υλικού. Ο λόγος 
έγκειται στο ότι η συµπεριφορά του υλικού αναγκάζει το ίδιο το υλικό να 
παραµορφωθεί ισόογκα. Τρισδιάστατα στοιχεία πρώτης τάξης, πλήρους 
ολοκλήρωσης δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους ισόογκες παραµορφώσεις. Για το λόγο 
αυτό χρησιµοποιούνται στοιχεία περιορισµένης ολοκλήρωσης. Παρόµοια 
προβλήµατα προκύπτουν σε στοιχεία πλήρους ολοκλήρωσης όσον αφορά στο 
πρόβληµα που σχετίζεται µε το φαινόµενο πλασµατικής συµπεριφοράς

41 σε 
περιπτώσεις καθαρής κάµψης τρισδιάστατων στοιχείων. Στην περιορισµένη 
ολοκλήρωση χρησιµοποιείται χαµηλής τάξης ολοκλήρωση για το σχηµατισµό του 
µητρώου ακαµψίας του στοιχείου, σε αντίθεση µε το µητρώο µάζας και 
κατανεµηµένης φόρτισης που ολοκληρώνονται πλήρως. Η τεχνική περιορισµένης 
ολοκλήρωσης δίδει πιο ακριβή αποτελέσµατα και εν γένει µειώνει το χρόνο 
υπολογισµού, µε την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία δεν είναι παραµορφωµένα ή 
φορτίζονται µε επίπεδη κάµψη.  Στην περίπτωση που η περιορισµένη ολοκλήρωση 
χρησιµοποιείται µε στοιχεία πρώτης τάξης – γραµµικά στοιχεία – απαιτείται έλεγχος 
των φαινόµενων κλεψύδρας,42 κάτι που δε συµβαίνει σε περιπτώσεις στοιχείων 
ανώτερης τάξης. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιορισµένης ολοκλήρωσης είναι ότι 
οι παραµορφώσεις και οι τάσεις υπολογίζονται στα σηµεία βέλτιστης ακρίβειας43 που 
είναι ένα τον αριθµό για τα πρώτης τάξης στοιχεία και τέσσερα για τα δεύτερης 
τάξης, όπως εικονίζεται στα Σχήµατα 5.11 και 5.12. Επίσης, ο µικρότερος αριθµός 
σηµείων ολοκλήρωσης επιταχύνει τη διαδικασία επίλυσης. 
 

                                                
41 shear locking 
42 Hourglass 
43Barlow points 
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Σχήµα 5.11 Τετράκοµβο στοιχείο πρώτης τάξης, πλήρους και περιορισµένης 

ολοκλήρωσης 
 
 

 
 

Σχήµα 5.12 Τετράκοµβο στοιχείο δεύτερης τάξης πλήρους και περιορισµένης 
ολοκλήρωσης 

 
Αντίθετα, η χρήση πολύ λίγων σηµείων Gauss, οδηγεί σε προβλήµατα όπως 
αστάθεια, µηχανισµούς και καταστάσεις κλεψύδρας. 
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5.3.5 Παρεµβολή της θερµοκρασίας 

 

5.3.5.1 ∆ιαδοχική ανάλυση Θερµικού – Μηχανικού προβλήµατος 

Η παρεµβολή της θερµοκρασίας στα στοιχεία µηχανικής ανάλυσης γίνεται κατά 
προσέγγιση και κατά µία τάξη κατώτερη από την παρεµβολή των µετατοπίσεων στα 
στοιχεία αυτά. Για το λόγο αυτό σε θερµοµηχανικές αναλύσεις χωρίς σύζευξη, 
γίνεται χρήση θερµικών στοιχείων πρώτης τάξης, σε συνδυασµό µε στοιχεία 
µηχανικής ανάλυσης δεύτερης τάξης. Έτσι, το πρώτης τάξης πεδίο των 
θερµοκρασιών (άρα και θερµικών παραµορφώσεων) που υπολογίζεται από το 
θερµικό µέρος (Σχέση 5.20 για τη θερµοκρασία) είναι συµβιβαστό µε το, επίσης, 
πρώτης τάξης πεδίο των µηχανικών παραµορφώσεων που παρέχουν τα στοιχεία 
µηχανικής ανάλυσης δεύτερης τάξης (Σχέσεις 5.44 – 5.46 και 1.13). Στην περίπτωση 
που περιλαµβάνονται και φαινόµενα σχετικά µε λανθάνουσα θερµότητα τήξης, τα 
στοιχεία πρώτης τάξης συµπεριφέρονται καλύτερα.  
 
Σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται αλλαγή στην τάξη της παρεµβολής, οι ενδιάµεσοι 
κόµβοι των στοιχείων της µηχανικής ανάλυσης θα πρέπει να υιοθετήσουν µια τιµή 
θερµοκρασίας βασισµένη στη θερµοκρασία των κόµβων των στοιχείων της θερµικής 
ανάλυσης. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται παρεµβολή των θερµοκρασιών 
στον ενδιάµεσο κόµβο από τους ακραίους του θερµικού στοιχείου.  
 
Οι τιµές των θερµοκρασιών στα σηµεία ολοκλήρωσης που χρησιµοποιούνται για τον 
υπολογισµό των θερµικών τάσεων εξαρτώνται από το εάν χρησιµοποιούνται στοιχεία 
πρώτης ή δεύτερης τάξης στο µηχανικό µέρος. Στα στοιχεία πρώτης τάξης, 
χρησιµοποιείται µια µέση θερµοκρασία στα σηµεία ολοκλήρωσης, έτσι ώστε σε όλο 
το στοιχείο να προκύπτει σταθερή θερµική παραµόρφωση. Σε στοιχεία ανώτερης 
τάξης, χρησιµοποιείται γραµµική µεταβολή για την κατανοµή της θερµοκρασίας µε 
πλήρη ολοκλήρωση. Ανώτερα στοιχεία µε περιορισµένη ολοκλήρωση δεν 
παρουσιάζουν κανένα πρόβληµα δεδοµένου ότι οι θερµοκρασίες παρεµβάλλονται 
γραµµικά. 
 

5.3.5.2 Συζευγµένη ανάλυση Θερµικού – Μηχανικού προβλήµατος 

Συζευγµένη ανάλυση πραγµατοποιείται όταν το πεδίο των θερµοκρασιών εξαρτάται 
από το πεδίο των µετατοπίσεων και ανάποδα. Για τέτοιου είδους αναλύσεις 
χρησιµοποιούνται στοιχεία που έχουν µεταφορικούς και θερµοκρασιακούς βαθµούς 
ελευθερίας σε κάθε κόµβο τους. Τα στοιχεία αυτά, όταν είναι πρώτης τάξης 
χρησιµοποιούν µια σταθερή τιµή της θερµοκρασίας για τον υπολογισµό της θερµικής 
παραµόρφωσης. Αντίθετα, στα στοιχεία δεύτερης τάξης η παρεµβολή της 
θερµοκρασίας γίνεται γραµµικά (σαν τα στοιχεία δηλαδή να ήταν θερµικά στοιχεία 
πρώτης τάξης) ενώ αυτή των µετατοπίσεων γίνεται παραβολικά (σαν τα στοιχεία 
δηλαδή να ήταν µηχανικά στοιχεία δεύτερης τάξης) προκειµένου να προκύψει 
συµβιβαστή µεταβολή της θερµικής και µηχανικής παραµόρφωσης στο στοιχείο.  
 
Στη γενικότερη περίπτωση τα στοιχεία θερµοµηχανικής σύζευξης χρησιµοποιούν είτε 
γραµµική είτε παραβολική παρεµβολή τόσο για τη γεωµετρία όσο και για τις 
µετατοπίσεις. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούν γραµµική παρεµβολή για τις 
µετατοπίσεις και τις θερµοκρασίες έχουν θερµοκρασία σε όλους τους κόµβους. Η 
θερµική παραµόρφωση λαµβάνεται σταθερή σε όλο το στοιχείο γιατί είναι επιθυµητό 
να γίνεται κοινή παρεµβολή για τις θερµικές παραµορφώσεις, όπως επίσης και για τις 
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ολικές παραµορφώσεις, προκειµένου να αποφευχθούν πλασµατικά υδροστατικά 
φορτία. Ιδιαίτερη διαδικασία ολοκλήρωσης γίνεται για την εσωτερική ενέργεια, τη 
θερµική αγωγή και την πλαστική διάχυση για τα στοιχεία πρώτης τάξης. Ο όρος της 
αποθηκευµένης ενέργειας ολοκληρώνεται στους κόµβους και έτσι βελτιώνεται η 
ακρίβεια σε προβλήµατα που αφορούν στη διαχείριση της λανθάνουσας ενέργειας. Σε 
στοιχεία πλήρους ολοκλήρωσης, τόσο η θερµική αγωγή όπως επίσης και η πλαστική 
παραµόρφωση ολοκληρώνονται στα σηµεία Gauss. Επειδή ο όρος της πλαστικής 
παραµόρφωσης ολοκληρώνεται σε κάθε σηµείο Gauss, τότε η θερµότητα που 
παράγεται από τη µηχανική παραµόρφωση στο ίδιο σηµείο Gauss επιβάλλεται στον 
κοντινότερο κόµβο. Η θερµοκρασία στο σηµείο Gauss θεωρείται ως η θερµοκρασία 
του κοντινότερου κόµβου. 
 
Σε στοιχεία περιορισµένης ολοκλήρωσης, ο όρος της πλαστικής παραµόρφωσης 
λαµβάνεται στο κεντροϊδές του στοιχείου, και η παραγόµενη θερµότητα από τη 
µηχανική παραµόρφωση εφαρµόζεται σταθµισµένα σε κάθε κόµβο. Η θερµοκρασία 
στο κεντροϊδές του κάθε στοιχείου είναι αποτέλεσµα στάθµισης των θερµοκρασιών 
των κόµβων του στοιχείου.  
 
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούν παραβολική παρεµβολή για τις µετατοπίσεις, και 
γραµµική παρεµβολή για τις θερµοκρασίες έχουν, σε κάθε κόµβο, βαθµούς 
ελευθερίας µετατόπισης, και θερµοκρασίες µόνο στους γωνιακούς κόµβους. Οι 
θερµοκρασίες παρεµβάλλονται γραµµικά, ώστε πάλι η θερµική παραµόρφωση να 
παρεµβάλλεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και η συνολική παραµόρφωση. Οι 
θερµοκρασίες των ενδιάµεσων κόµβων υπολογίζονται µε γραµµική παρεµβολή από 
τους γωνιακούς κόµβους (µόνο για τις ανάγκες της παρουσίασης των αποτελεσµάτων 
συνήθως).  
 
Σε αντίθεση µε τα γραµµικά στοιχεία, στα στοιχεία ανώτερης τάξης όλοι οι όροι 
ολοκληρώνονται κατά Gauss. Για τα στοιχεία αυτά, το µητρώο ακαµψίας µπορεί να 
υπολογιστεί είτε µε πλήρη ολοκλήρωση, είτε µε περιορισµένη ολοκλήρωση.  Η ίδια 
διαδικασία ολοκλήρωσης χρησιµοποιείται και για τα µητρώα της ειδικής θερµότητας 
και αγωγιµότητας, όπως και για το µητρώο ακαµψίας. Παρόλα αυτά, λόγω της 
χαµηλής τάξης παρεµβολής της θερµοκρασίας, τα µητρώα µεταφοράς θερµότητας 
ολοκληρώνονται πλήρως, ενώ της ακαµψίας µε περιορισµό. 
 

5.3.6 Σύνοψη 
Συνοψίζοντας, οι τιµές των µεταβλητών στα σηµεία ολοκλήρωσης (όπως η 
θερµοκρασία) σε συζευγµένες αναλύσεις εξαρτώνται από το εάν χρησιµοποιούνται 
στοιχεία πρώτης ή δεύτερης τάξης. Μια µέση τιµή της µεταβλητής χρησιµοποιείται 
στα σηµεία ολοκλήρωσης στα γραµµικά στοιχεία, ενώ µια κατά προσέγγιση 
γραµµική κατανοµή της µεταβλητής στα στοιχεία υψηλότερης τάξης, µε πλήρη 
ολοκλήρωση. Γενικά, θερµικά στοιχεία πρώτης τάξης πρέπει να προτιµώνται όταν η 
θερµική ανάλυση περιλαµβάνει φαινόµενα που σχετίζονται µε λανθάνουσες 
θερµότητες. Αντίστοιχα, στοιχεία µηχανικής ανάλυσης πρώτης τάξης πρέπει να 
προτιµώνται όταν η συµπεριφορά του υλικού παρουσιάζει αυξηµένη πλαστικότητα 
[1]. 
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5.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
Η µαθηµατική διατύπωση ενός στοιχείου, χρησιµοποιείται για να καθοριστεί η 
συµπεριφορά του στοιχείου αυτού. Συνήθως, όλα τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται 
για ανάλυση προβληµάτων µηχανικής βασίζονται στην κατά Lagrange ή στην κατά 
το υλικό διατύπωση, κατά τις οποίες το στοιχείο παραµορφώνεται µαζί µε το υλικό. 
Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η διατύπωση κατά Euler ή η χωρική διατύπωση44, τα 
στοιχεία παραµένουν σταθερά στο χώρο, καθώς το υλικό κινείται µέσα σε αυτά. 
Τέτοιες περιπτώσεις συναντιούνται σε καταστάσεις ροής ή µεταφοράς θερµότητας µε 
συναγωγή. Στη γραµµική ανάλυση ή ανάλυση µη–γραµµικού υλικού µόνο 

θεωρούνται πολύ µικρές µετατοπίσεις, όπως επίσης και απειροστές παραµορφώσεις. 
Η γραµµική ανάλυση δεν επιτρέπει καµία µη–γραµµικότητα, ενώ η ανάλυση µη–
γραµµικού υλικού µόνο, δεν επιτρέπει τις γεωµετρικές και τις συνοριακές µη 
γραµµικότητες. Η πλήρης ανάλυση κατά Lagrange, χρησιµοποιείται κυρίως για 
ελαστοπλαστική ανάλυση, συµπεριλαµβάνοντας µεγάλες µετατοπίσεις, µεγάλες 
στροφές, αλλά µικρές παραµορφώσεις. Χρησιµοποιούνται οι 2η Piola – Kirchhoff 
τάσεις και οι Green–Lagrange παραµορφώσεις. Και τα δύο µεγέθη αναφέρονται στην 
αρχική διατοµή του υλικού. H ανάλυση κατά Lagrange µε ενηµέρωση, 
χρησιµοποιείται κυρίως για ελαστοπλαστική ανάλυση, συµπεριλαµβάνοντας µεγάλες 
µετατοπίσεις, µεγάλες στροφές και µικρές ή µεγάλες παραµορφώσεις. 
Χρησιµοποιούνται οι Cauchy τάσεις και οι Almansi παραµορφώσεις. Και τα δύο 
µεγέθη αναφέρονται στην παραµορφωµένη (τρέχουσα) διατοµή του υλικού. 
 

                                                
44 spatial 
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5.5 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
 
Η περίπτωση µιας µη γραµµικής απόκρισης (φορτίου P και µετατοπίσεων u) µιας 
κατασκευής εικονίζεται στο Σχήµα 5.13. Σκοπός της ανάλυσης είναι να 
προσδιοριστεί γενικά η απόκριση αυτή. Στην περίπτωση µη–γραµµικής ανάλυσης, η 
απόκριση αυτή δεν µπορεί να υπολογιστεί από την επίλυση γραµµικών εξισώσεων, 
όπως θα γινόταν στην περίπτωση γραµµικού προβλήµατος. Αντίθετα, η λύση 
βρίσκεται ορίζοντας φορτίσεις συναρτήσει του χρόνου και διαµερίζοντας το χρόνο 
προκειµένου να υπολογιστεί η µη γραµµική απόκριση. Η διαµέριση αυτή έχει ως 
αποτέλεσµα, στο τέλος της κάθε χρονικής διαµέρισης, να υπολογίζεται µια 
προσεγγιστική κατάσταση ισορροπίας της κατασκευής. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
Newton πολλές φορές απαιτούνται αρκετές επαναλήψεις για τον προσδιορισµό 
ικανοποιητικής λύσης στο τέλος της κάθε χρονικής διαµέρισης. 
 

 
 

 Σχήµα 5.13 Μη γραµµική συµπεριφορά 
 

Η χρονική ιστορία µιας ανάλυσης, γενικά, χωρίζεται σε διάφορα χρονικά βήµατα. Το 
κάθε χρονικό βήµα αποτελείται από ορισµένες διαµερίσεις. Η διαµέριση του 
χρονικού βήµατος είναι απαραίτητη για την πιστή παρακολούθηση της µη γραµµικής 
απόκρισης κατά την εξέλιξη της ανάλυσης. Στο τέλος της κάθε χρονικής διαµέρισης, 
η κατασκευή είναι σε κατάσταση – σχεδόν ισορροπίας. Για την εύρεση της 
κατάστασης αυτής, απαιτούνται ορισµένες επαναλήψεις µέσα στο εύρος αυτής της 
χρονικής διαµέρισης. Εάν, µετά την πρώτη προσπάθεια, δεν επιτυγχάνεται ισορροπία, 
ακολουθεί δεύτερη, τρίτη, κλπ., έτσι ώστε στο τέλος της κάθε προσπάθειας η λύση να 
είναι όλο και πιο κοντά στην κατάσταση ισορροπίας. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις 
απόκλισης από την κατάσταση αυτή, ακόµα και µετά από µεγάλο αριθµό 
επαναλήψεων. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται εκ νέου προσέγγιση της λύσης, 
αλλά µε µικρότερο µήκος διαµέρισης. Η µη γραµµική απόκριση της κατασκευής σε 
ένα µικρό διαµερισµένο φορτίο ∆Ρ εικονίζεται στο Σχήµα 5.14 
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Σχήµα 5.14 Εφαρµογή βηµατικού φορτίου ∆Ρ 
 
Χρησιµοποιείται το εφαπτοµενικό µητρώο ακαµψίας Κο, που υπολογίζεται από την 
αρχική κατάσταση [uo , ∆Ρ] για να υπολογιστεί µια διόρθωση ca στη µετατόπιση. Με 
τη διόρθωση αυτή, η νέα θέση µετατίθεται στο ua. Εν συνεχεία, υπολογίζεται η 
συνολική εσωτερική κατανοµή των δυνάµεων Ιa στο σύστηµα και η διαφορά της ως 
προς τις επιβληθείσες P ήτοι: 
 
Rm=P–Ia  (5.64) 
 
όπου Rm είναι ένα υπολειπόµενο µέγεθος στην τρέχουσα διαµέριση. Εάν το µέγεθος 
αυτό είναι µηδενικό σε κάθε κόµβο της κατασκευής, τότε το σηµείο «a» του πιο πάνω 
σχήµατος θα βρίσκεται πάνω στη µη–γραµµική καµπύλη και θα έχει επιτευχθεί 
ισορροπία. Είναι προφανές ότι στα µη γραµµικά συστήµατα η τιµή του Ra δεν µπορεί 
ποτέ να είναι απολύτως µηδέν, και για τον λόγο αυτό συγκρίνεται µε µία τιµή ανοχής. 
Εάν το Ra είναι µικρότερο από την τιµή αυτή σε όλους τους κόµβους της κατασκευής, 
τότε το σύστηµα θεωρείται σε ισορροπία. Η τιµή αυτή της ανοχής είναι της τάξης του 
5 % και, γενικά, µπορεί να µεταβληθεί από τον χρήστη. 
 
Εκτός, όµως, από τον έλεγχο της ισορροπίας των δυνάµεων, ακολουθεί και αυτός των 
µετατοπίσεων, στον οποίο πρέπει η τελευταία υπολογισθείσα τιµή του ca να είναι 
σχετικά µικρή σε σχέση µε τη συνολική µετατόπιση στην τρέχουσα διαµέριση, 
∆ua=ua–uo. Εάν το ca είναι µεγαλύτερο (περίπου κατά 1 % γενικά) από τη µετατόπιση 
στην τρέχουσα διαµέριση, τότε γίνεται µια δεύτερη επανάληψη. Όταν το κριτήριο 
των δυνάµεων και µετατοπίσεων ικανοποιείται, τότε η λύση είναι σε κατάσταση 
σύγκλισης. 
 
Εάν η περίπτωση αυτή δεν ικανοποιείται στο πλαίσιο µίας επανάληψης, τότε γίνεται 
προσπάθεια να µικρύνει η διαφορά των Rm και Ι. Χρησιµοποιείται το νέο 
εφαπτοµενικό µητρώο ακαµψίας Κa βάσει της τελευταίας µετατόπισης ua. Το µητρώο 
αυτό, µαζί µε το Ra, προσδιορίζουν µια νέα µετατόπιση cb, που φέρνει το σύστηµα 
πιο κοντά στην ισορροπία, στο σηµείο «b», όπως αυτό εικονίζεται στο Σχήµα 5.15. 
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Σχήµα 5.15 Προσέγγιση σηµείου  
 
Για τη νέα κατάσταση στη δεύτερη αυτή προσπάθεια ακολουθούν πάλι οι δύο 
προαναφερθείσες διαδικασίες ελέγχου, της διαφοράς των δυνάµεων Rb και I και της 
τρέχουσας µετατόπισης cb µε το ∆ub. Οι προσπάθειες σύγκλισης µπορούν να 
επαναληφθούν µέχρι να προσδιοριστεί η κατάσταση ισορροπίας. Η µέθοδος αυτή, 
γενικά, ονοµάζεται και µικτή µέθοδος, διότι συνδυάζεται η διαµέριση του φορτίου µε 
πολλαπλές επαναλήψεις προσέγγισης του µη γραµµικού ίχνους της απόκρισης.  Στην 
περίπτωση που το φορτίο εφαρµοστεί πλήρως και ακολουθήσουν µετά οι 
προσπάθειες εξισορρόπησης των δυνάµεων, τότε η µέθοδος είναι µόνο επαναλήψεων. 
 
Άλλες µέθοδοι που επίσης χρησιµοποιούνται αφορούν κυρίως στις µεθόδους 
διαµέρισης

45. Στην περίπτωση αυτή το φορτίο {F} διαµερίζεται σε πολλά µικρότερα 
{∆Fi}, ενώ το µητρώο ακαµψίας θεωρείται σταθερό κατά µήκος της κάθε διαµέρισης 
{∆Fi}, οπότε επέρχεται η γραµµικοποίηση. Χρησιµοποιείται εν γένει αρχική 
κατάσταση {Fo}, {Uo}, πριν την επιβολή του φορτίου. Στο τέλος της κάθε διαµέρισης, 
υπολογίζεται το [Κi] από τα {∆Fi} και {∆Ui}. Για την επόµενη διαµέριση  {∆Fi+1} µια 
νέα κατάσταση υπολογίζεται βάσει της: 
 
{Fi+1}=[Κi]{Ui+1} (5.65) 
 
βλέπε και Σχήµα 5.16. 
 

 
 

Σχήµα 5.16 Μέθοδοι διαµέρισης 

                                                
45

 incremental 
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Η διαδικασία περατώνεται όταν όλο το φορτίο εφαρµοστεί στην κατασκευή.  
Παρόµοια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση προβληµάτων µετάδοσης 
θερµότητας. Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της µη γραµµικής ανάλυσης στο πεδίο 
της µετάδοσης θερµότητας. Η διαδικασία αυτή µεταφράζεται στα εξής βήµατα: 
 
1. Ορίζονται οι αρχικές θερµοκρασίες σε όλη την έκταση του υλικού, έστω Ti 

to 
2. Υπολογίζεται η αγωγιµότητα και η ακτινοβολία βάσει των θερµοκρασιών Ti 

to 
3. Επιλύεται το σύστηµα των εξισώσεων για τον υπολογισµό ενός νέου µητρώου 

θερµοκρασιών Ti 
new για το επόµενο χρονικό βήµα  

4. Ορίζονται ως τρέχουσες θερµοκρασίες Ti 
current σε κάθε σηµείο του υλικού, οι 

θερµοκρασίες που υπολογίστηκαν στο αµέσως προηγούµενο βήµα Ti 
current

= Ti 
new  

5. Υπολογίζεται η αγωγιµότητα και η ακτινοβολία βάσει των θερµοκρασιών Ti 
current 

Επιλύεται το σύστηµα των εξισώσεων για τον υπολογισµό ενός νέου µητρώου 
θερµοκρασιών για το επόµενο χρονικό βήµα, Ti 

new 
6. Γίνεται επιστροφή στο βήµα 4 µέχρι περάτωσης του φαινόµενου. 
 
Η µέθοδος της διαµέρισης ονοµάζεται και άµεσης αντικατάστασης.46 
 

                                                
46 direct substitution 
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5.6 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

5.6.1 Γενικά 

 
Η εξίσωση µετάδοσης της θερµότητας στο εσωτερικό ισοτροπικού µετάλλου µέσω 
αγωγής περιγράφεται από την: 
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όπου qx η ροή ισχύος (W/m2) στη διεύθυνση x, λ ο συντελεστής θερµικής 
αγωγιµότητας και [Κ] ένα 3x3 µητρώο που αφορά στη θερµική αγωγιµότητας ανά 
διεύθυνση.  Για ένα στοιχειώδες σώµα η εξίσωση διατήρησης της ενέργειας γράφεται 
και ως:  

t

T
c

z

q

y

q

x

q
p

zyx

∂
∂

=Φ+








∂
∂

∂

∂

∂

∂
− ρ  (5.68) 

  
όπου Φ ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται ποσό θερµότητας ανά µονάδα όγκου εντός 
του στοιχείου µελέτης, cp η ειδική θερµότητα και ρ η πυκνότητα. Για την περίπτωση 
της ισοτροπικότητας και της µόνιµης κατάστασης οι πιο πάνω εξισώσεις γράφονται 
ως: 
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Η διαδικασία υπολογισµού ξεκινάει µε την παρεµβολή της θερµοκρασίας στο 
εσωτερικό του στοιχείου βάσει της θερµοκρασίας στους κόµβους του: 
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όπου Νi οι συναρτήσεις µορφής για τον υπολογισµό των θερµοκρασιών – που κατά 
περίπτωση µπορεί και να ταυτίζονται µε αυτές του σχήµατος. Οι θερµοκρασιακές 
µεταβολές εντός του στοιχείου (έστω ένα επίπεδο στοιχείο) υπολογίζονται βάσει της: 
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Για την περίπτωση των στερεών σωµάτων, αθροίζεται επιπλέον και µια γραµµή 

στους πιο πάνω πίνακες µε τη συνιστώσα 
z

T

∂
∂

. Το µητρώο αγωγιµότητας του 

στοιχείου υπολογίζεται βάσει της:  
 

∫= BdVBk T

T κ , µε [ ]
yx κκκ=  (5.72) 

 
ενώ το µητρώο της ειδικής θερµότητας βάσει της: 
 

∫= dVcNNc p

T

t ρ  (5.73) 

 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα θερµικά φαινόµενα δεν είναι µόνιµα αλλά 
µεταβατικά, η γενική εξίσωση των πεπερασµένων στοιχείων γράφεται ως: 
 

)]([][][ tQ
t

T
CTK =

∂
∂

+  (5.74) 

  
όπου [Κ] το µητρώο της θερµικής στιβαρότητας, [C] το µητρώο της θερµικής 
αδράνειας και [Q(t)] το µητρώο της θερµικής φόρτισης ολόκληρης της κατασκευής. 
Το µητρώο θερµικής στιβαρότητας (ή αγωγιµότητας) περιλαµβάνει τα φαινόµενα που 
σχετίζονται µε την αγωγιµότητα, ενώ το µητρώο της θερµικής αδράνειας τα σχετικά 
µε την πυκνότητα και την ειδική θερµότητα. Φαινόµενα συναγωγής ή ακτινοβολίας – 
εάν υπάρχουν – συνεισφέρουν στους όρους των µητρώων Κ και Q. Η συναγωγή ως 
προς µια θερµοκρασία αναφοράς Το, εν γένει, περιγράφεται από την πιο κάτω σχέση: 
 

)( oh TThf −=  (5.75) 

 
µέσω του συντελεστή ειδικής συναγωγιµότητας h. Βάσει της ίδιας διαδικασίας 
υπολογισµού του Κ, προκύπτει για την περίπτωση της πιο πάνω εξίσωσης συναγωγής,  
ένα µητρώο συναγωγής για κάθε στοιχείο, ήτοι: 
 

∫=′ NhdANf T  (5.76) 

 
Το πιο πάνω µητρώο συνδυάζεται µε το µητρώο αγωγιµότητας του στοιχείου. Επίσης, 
προκύπτει και ένα  µητρώο φόρτισης: 

 

∫=′′ dAhTNf o

T   (5.77) 

 
που συνδυάζεται µε το µητρώο φόρτισης του στοιχείου. Ως dΑ θεωρείται η 
στοιχειώδης επιφάνεια που συσχετίζεται µε τη συναγωγή και Tο  η θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος.  
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Για την περίπτωση της ακτινοβολίας, η καθαρή ισχύς που λαµβάνεται από µια 
επιφάνεια θερµοκρασίας Τ λόγω ακτινοβολίας από µία επιφάνεια θερµότητας Τr 
περιγράφεται από τη σχέση: 
 

)( 44 TTf rBltr −=σ  (5.78) 

 
όπου σBlt η σταθερά του Boltzman. H πιο πάνω σχέση µετασχηµατίζεται ισοδύναµα 
στην:  
 

)( TThf rrr −=  µε ))(( 22 TTTTFh rrBltr ++= σ  (5.79) 

 
που είναι αντίστοιχη µε αυτήν της συναγωγής. Και σε αυτή την περίπτωση, 
αντίστοιχοι όροι από κάθε στοιχείο υπεισέρχονται στα τελικά µητρώα της 
κατασκευής. Η παράµετρος F, σχετίζεται µε τη γεωµετρία και την ακτινοβολία των 
επιφανειών.  
 
Για την περίπτωση των γραµµικών προβληµάτων, όπου ζητείται να υπολογιστεί το 
Τ(t), δεδοµένα είναι οι αρχικές θερµοκρασίες, το [Q]=Q(t), και τα [Κ] και [C]. Η πιο 
πάνω εξίσωση για την n–ιοστή στιγµή, t=n∆t, γράφεται: 
 

][][][ nnn QTCTK =+ &  (5.80) 

 
Η διαδικασία υπολογισµού γίνεται συνήθως κατά άµεση ολοκλήρωση: 
 

( )[ ]11 1 ++ Τ+Τ−∆+= nnnn tTT && γγ  (5.81) 

 
όπου γ παράµετρος της ανάλυσης. Συνήθως, για δεδοµένη αρχική θερµοκρασία  σε 
κάθε κόµβο και φόρτιση [Qn], ζητείται η θερµοκρασία Τ σε όλους τους κόµβους. Με 
κατάλληλη άλγεβρα των πιο πάνω σχέσεων προκύπτει ότι: 
 

( ) ( ) nnnn TC
t

QQTC
t 





∆

−Κ−−+−=





∆

+Κ ++ ][
1

][1][][1][
1

][ 11 γγγγ  (5.82) 

 
Στα µη γραµµικά προβλήµατα, και τα τρία µητρώα [Κ], [C], [Q] είναι δυνατό να 
εξαρτώνται από τη θερµοκρασία. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγιµότητα, η ειδική 
θερµότητα και η ακτινοβολία θεωρούνται σταθερές σε κάθε χρονικό βήµα 
ολοκλήρωσης, και οι τιµές τους καθορίζονται βάσει των θερµοκρασιών του 
προηγούµενου χρονικού βήµατος. Με την γραµµικοποίηση αυτή είναι δυνατή η 
ενηµέρωση των φυσικών ιδιοτήτων σε κάθε χρονικό βήµα και η επίλυση του 
προβλήµατος. Ένας τυπικός αλγόριθµος επίλυσης, µε βηµατική διαµέριση και 
ενδιάµεσες επαναλήψεις47  παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

1. Αρχικοποίηση. Ορίζεται ο χρονικός µετρητής n=0, και οι θερµοκρασίες {Τ}
0 

2. Ο µετρητής των επαναλήψεων ορίζεται ίσος µε i=1.  Γίνεται υπολογισµός των 
θερµοκρασιών τη χρονική στιγµή t

n+1
=t

n
+ι∆t, 0<ι<1, θεωρώντας ότι 

i{T}
n+1

={T}
n 

3. Επιλύεται το σύστηµα των εξισώσεων: 
 

                                                
47 incremental and iterative 
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[ ] }{}{ tiiti RK =∆Τ  (5.83) 

 
θεωρώντας ότι: 
 

[ ] [ ] [ ]( )
[ ]( )n

iiti

iiti

TKQtR

KtCK

}{}{}{
ιι

ιι ι

−∆=

∆+=

&  (5.84) 

4. Γίνεται ενηµέρωση. Ορίζεται ο δείκτης επαναλήψεων ίσος µε i=i+1 και 

ακολουθεί η καταχώρηση }{}{}{ 1

1 ∆Τ+= −
+

i

nn

i TT  

5. Έλεγχος σύγκλισης. Εάν δεν επιτυγχάνεται, τότε συνεχίζει κανείς από το βήµα 
3. Σε αντίθετη περίπτωση ορίζεται ο µετρητής διαµέρισης ίσος µε n=n+1. Εάν 
απαιτούνται επιπλέον χρονικά βήµατα, συνεχίζει κανείς από το βήµα 2. 

 
Στον πιο πάνω αλγόριθµο, ∆t είναι η διαµέριση του χρόνου, [Κ]

ι είναι το µητρώο της 
θερµικής αγωγιµότητας ενηµερωµένο τη στιγµή t

n+ι, [C]
ι το µητρώο της θερµικής 

χωρητικότητας, {∆Τ} η τρέχουσα υπολογισθείσα θερµοκρασιακή µεταβολή, και ι}{Q&  

το διάνυσµα της θερµικής παροχής τη στιγµή tι.  Σηµειώνεται, πως η επίδραση των 
συνοριακών συνθηκών ακτινοβολίας και συναγωγής ή επιβαλλόµενων θερµοκρασιών 

εµπεριέχεται στα µητρώα ι}{Q&  και [Κ]
ι. Επίσης, το διάνυσµα ι}{Q& µπορεί να 

εµπεριέχει και τη θερµότητα που παράγεται από µηχανική παραµόρφωση. 
 

5.7 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

5.7.1 Γενικά 

 

Σύµφωνα µε τον πρώτο θερµοδυναµικό νόµο [5 – 24], υιοθετείται η ισορροπία 
µεταξύ του θερµικού και µηχανικού έργου, όπως επίσης και η διατήρηση της 
συνολικής ενέργειας. Για ένα στοιχειώδη όγκο, η συσσωρευµένη θερµότητα µε ρυθµό  

συσσώρευσης cpρ
dt

dT
και η παροχή µέσω της επιφάνειας συναλλαγής, ίση µε 

dt

dqii , 

ισούται µε την ισχύ που απελευθερώνεται ή καταναλώνεται στον όγκο αναφοράς
dt

dQ
 

και µε την ενέργεια των ελαστικών και βισκοπλαστικών παραµορφώσεων 
dt

d ij
eε

 και 

dt

d ij
vpε

αντίστοιχα. Τα πιο πάνω µπορούν να γραφούν µε τη µορφή:  

 

dt

d

dt

dTEa

dt

dQ

dt

dq

dt

dT
c

ij
vp

diji

ij
e

thii ε
σξ

ε
ν

ρρ +
−

−
+=+

21
 (5.85) 

όπου cp η ειδική θερµότητα και ρ η πυκνότητα. Ο συντελεστής απωλειών ξl<1 
δηλώνει ότι η ανελαστική ενέργεια παραµόρφωσης δεν έγινε όλη θερµότητα, αλλά 
πιθανώς αναλώθηκε σε ενέργεια µετασχηµατισµού µικροδοµής. Οι θερµικές τάσεις, 
όπως και οι τάσεις λόγω µετασχηµατισµών κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης αλλά 
και µετά το πέρας αυτής, είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό µη γραµµικές µη ελαστικές. Εν 
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γένει, για την επίλυση ενός µη γραµµικού µη ελαστικού προβλήµατος 
χρησιµοποιείται ένα γραµµικοποιηµένο ελαστικό πρόβληµα, η λύση του οποίου δίνει 
τη δυνατότητα για περαιτέρω επίλυση στη µη γραµµική περιοχή. Τα γραµµικά 
ελαστικά πεδία θερµικών τάσεων µπορούν να βασιστούν σε συναρτησιακή ανάλυση, 
εάν το µοντέλο που επιλύεται έχει απλοποιηθεί σηµαντικά ειδάλλως η λύση µε τη 
βοήθεια των πεπερασµένων στοιχείων είναι απαραίτητη. Ένας τυπικός αλγόριθµος 
επίλυσης µε βηµατική διαµέριση και ενδιάµεσες επαναλήψεις  παρουσιάζεται πιο 
κάτω: 

 
1. Αρχικοποίηση της ανάλυσης. Ο µετρητής χρόνου ορίζεται ίσος µε n=0 και 

ορίζεται το αρχικό µητρώο της µετατόπισης {U}
0 οµοίως για τις 

παραµορφώσεις και τις τάσεις. 
2. Επόµενη διαµέριση. Ο µετρητής επαναλήψεων ορίζεται ίσος µε i=1. 

Αρχικοποιούνται οι µετατοπίσεις, ήτοι i{U}
n+1

={U}
n και οι  σχετικές τιµές για 

τις τάσεις και τις πλαστικές παραµορφώσεις 
3. Επιλύεται το σύστηµα των εξισώσεων: 

 

[ ] }{}{ miimi RUK −=∆  (5.86) 

 
θεωρώντας ότι: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] 1111

int }{}{}{}{}{
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 (5.87) 

 
όπου ASB, µια συγκεντρωτική διαδικασία σε όλα τα στοιχεία του µοντέλου, 

{Rm} η υπολειποµένη δύναµη, dABF
nnn

e

T 111

int }{][}{ +

Ω

++ ∫= σ  η εσωτερική 

δύναµη στο στοιχείο, {σ} η τάση Cauchy,  και [Β] το µητρώο που διασυνδέει 
τις παραµορφώσεις {d} και τις κοµβικές ταχύτητες, ήτοι {d}=[B]

n+1
{du/dt} 

και ενηµερώνεται τη στιγµή tn+1. Σηµειώνεται, πως ο υπολογισµός του {Rm} 
ως διαφορά των σχετικών δυνάµεων, γίνεται µε τη µέθοδο Newton Raphson, 
συνδυασµένη µε τεχνικές γραµµικής ανίχνευσης48. 

  
4. Ενηµέρωση. Ορίζεται ο  µετρητής επαναλήψεων ίσος µε i=i+1 και ακολουθεί 

η ενηµέρωση }{}{}{ 1

1

1

1 UUU i

n

i

n

i ∆+= −
+

−
+ . Εν συνεχεία, ενηµερώνονται οι 

παραµορφώσεις και µετά τα µητρώα των τάσεων, βασισµένη σε µία 
αθροιστική διαχώριση των ελαστικών και πλαστικών παραµορφώσεων.  

5. Έλεγχος σύγκλισης.  Εάν δεν επιτυγχάνεται η επίλυση, η διαδικασία 
µεταφέρεται στο βήµα 3, ειδάλλως ο χρονικός µετρητής γίνεται ίσος µε 
n=n+1. Εάν απαιτούνται περισσότερα χρονικά βήµατα, η ανάλυση πηγαίνει 
στο βήµα 2. 

 
Οι διαδικασίες για την ενηµέρωση των τάσεων είναι κυρίως δύο, αυτή βάσει της 
απαραµόρφωτης κατάστασης49, και αυτή βάσει της Von Mises πλαστικότητας, µε 

                                                
48 Line search 
49 Unrotated Reference configuration 
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θερµικά εξαρτώµενες ιδιότητες υλικού και τους σχετικούς νόµους ροής50. Οι µέθοδοι 
αυτοί αναλύονται στις επόµενες ενότητες. 
 

5.7.2 Μέθοδος απαραµόρφωτης κατάστασης 

  
Ο αλγόριθµος της µεθόδου αυτής αναλύεται πιο κάτω.  
 

1. Υπολογισµός παραµόρφωσης στο µέσο της διαµέρισης. Η απειροστή 
παραµόρφωση στο µέσο του βήµατος υπολογίζεται συναρτήσει της 
παραµόρφωσης σε όλο το βήµα, µε δευτέρου βαθµού ακρίβεια ήτοι: 

}{][}{}{

1

2

1

uBdtd

n

n

t

t

n

∆≈=∆ ∫
+

+
ε   (5.88) 

όπου {∆ε}, η στοιχειώδης παραµόρφωση στο στοιχείο και {∆u} οι αντίστοιχες 
στοιχειώδεις µετατοπίσεις στο ίδιο στοιχείο. Οι παράγωγοι των συναρτήσεων 
παρεµβολής στο µητρώο [Β] υπολογίζονται για τη γεωµετρία της κατάστασης 
t
n+1/2

. Το µητρώο µεταβάλλεται, προκειµένου να ληφθεί σταθερή ογκοµετρική 
παραµόρφωση σε κάθε υποσύνολο της αριθµητικής ολοκλήρωσης των 
µητρώων του στοιχείου.  

2. Υπολογισµός των µητρώων περιστροφής. Χρησιµοποιείται πολική περιγραφή 
της µεταβολής της µετατόπισης για τον υπολογισµό των µητρώων 
περιστροφής για τη γεωµετρία, στην αρχή του χρονικού βήµατος, για τη µέση 
γεωµετρική κατάσταση και για το τέλος του χρονικού βήµατος. 

3. Γίνεται αναφορά των σχετικών µεγεθών στην κατάσταση αναφοράς: 
 

{σR}
n
=[

ν
R]

n T
{σ}

n  (5.89) 
{εR}

pl n
=[

ν
R]

n T
{ε}

pl n
  (5.90) 

{∆εR}==[
ν
R]

n+1/2–T
{∆ε}  (5.91) 

 
όπου [

ν
R] το µητρώο περιστροφής και χρησιµοποιείται όταν οι 

παραµορφώσεις και οι τάσεις περιγράφονται σε µητρωϊκή µορφή. 
4. Υπολογισµός στοιχειώδους τάσης και ενηµέρωση της απαραµόρφωτης 

κατάστασης βάσει του αλγόριθµου που ακολουθεί. 
5. Πρόσω ενηµέρωση της γεωµετρίας τη στιγµή tn+1, µε: 
 

{σ}
n+1

=[
ν
R]

n+1
{σR}

n+1  (5.92) 
{ε}

pl n+1
=[

ν
R]

n+1
{εR}

pl n+1 (5.93) 
 

5.7.3 Μέθοδος της επιστροφής  

 
Πρόκειται για µια ιδιαίτερα αποδοτική και ακριβή διαδικασία51 για τον υπολογισµό 
των τάσεων [25] σε λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων σε προβλήµατα 
πλαστικότητας. Τα βήµατα του αλγορίθµου παρουσιάζονται πιο κάτω. 
 

1. Θεωρείται αρχικά µια απειροστή τάση, θερµοελαστικής µορφής, που 
υπολογίζεται ως: 

 
{σR}

tr
={σR}

n
+

e
[E]

n+1
({∆εR}–∆ε

th
{I})  (5.94) 

                                                
50 Βλέπε και Radial return methods 
51 Radial Return method 
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όπου το e

[E]
n+1 είναι το µητρώο ελαστικότητας του Hooke, σε µητρωϊκή 

µορφή ενηµερωµένο στη θερµοκρασία Τn+1, δηλαδή τη στιγµή n+1, ∆ε
th είναι 

η απειροστή µεταβολή της θερµικής παραµόρφωσης και {Ι}={1 1 1 0}
Τ, για τη 

δισδιάστατη ανάλυση. Εν συνεχεία υπολογίζεται η δρώσα Von Mises τάση52: 
 

trMtrTtr

R sPs }{][}{
2

3
=σ   (5.95) 

όπου: 
 

{s}
tr
=[P

D
]{σ}

tr, είναι η αποκλίνουσα τάση δοκιµής. Εν συνεχεία υπολογίζεται 
το δοκιµαστικό όριο διαρροής: 

 
n

o plnnytry TH εσσ )()( 11 ++ ′+Τ=   (5.96) 

 
όπου yo

σ(Τ
n+1

) είναι η τάση διαρροής του υλικού αρχικά και Η’(Τ
n+1

) το 

εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας, στη θερµοκρασία Τn+1, και 
nplε , η 

συσσωρευµένη πλαστική παραµόρφωση τη στιγµή tn. 
 
2. Υπολογίζεται η στοιχειώδης δρώσα πλαστική παραµόρφωση: 
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−
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Rpl
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ε  (5.97) 

 
όπου G(T

n+1
), το µέτρο διάτµησης στη θερµοκρασία Τ τη στιγµή n+1. 

 
3. Ενηµερώνονται οι πλαστικές παραµορφώσεις και οι τάσεις: 
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 (5.98) 

 
όπου:  

tr

R

trs

a
σ

}{
2

3

}{ =  (5.99) 

 
είναι η διεύθυνση της ροής.  

 
Σηµειώνεται, ότι για να υπάρχουν µόνιµες παραµένουσες τάσεις µετά τη συγκόλληση 
θα πρέπει να υπάρχουν πλαστικές ή βισκοπλαστικές παραµορφώσεις στην 
κατασκευή. Οι ελαστικές θερµικές τάσεις που θεωρούνται παρούσες, µετά τη θερµική 
αποφόρτιση παύουν να υπάρχουν. Οι λύσεις του ελαστικού πεδίου προσφέρουν µεν 
σηµαντική πληροφορία για το εάν και πού το υλικό ξεπέρασε την τάση διαρροής, άρα 
και την πιθανότητα ύπαρξης παραµενουσών τάσεων, δεν επιτρέπουν, όµως, τον 
ποσοτικό προσδιορισµό στο ελαστοπλαστικό πεδίο. 

                                                
52 Trial stress 
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5.7.4 Πλαστικότητα 

 

5.7.4.1 Χρονικά ανεξάρτητη πλαστικότητα 

 

Προκειµένου να επιλυθεί η µη–γραµµικότητα του υλικού, απαιτείται το πλήρες 
διάγραµµα τάσης – παραµόρφωσης (σ–ε) για το ελαστικό και το πλαστικό µέρος, ένα 
κριτήριο διαρροής, ο κανόνας πλαστικής ροής και ο κανόνας σκλήρυνσης.  
 

5.7.4.1.1 ∆ιάγραµµα τάσης – παραµόρφωσης 
 
Είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός του διαγράµµατος τάσης – παραµόρφωσης για 
διάφορα επίπεδα θερµοκρασιών. Επιπλέον, απαιτείται η συµπεριφορά του µέτρου 
ελαστικότητας και του λόγου Poisson συναρτήσει της θερµοκρασίας. Οι τιµές αυτές 
είναι εν γένει γνωστές για την περίπτωση των χαλύβων. Όσον αφορά στο µη 
γραµµικό τµήµα, η συνολική στοιχειώδης παραµόρφωση dε, θεωρείται ότι 
αποτελείται από τις συνιστώσες της ελαστικής παραµόρφωσης dε

e, της συµβατικής 
πλαστικής παραµόρφωσης dεpl, της παραµόρφωσης λόγω µηχανικά υποβοηθούµενων 
µετασχηµατισµών δοµής dεtp, της θερµικής παραµόρφωσης dεΤ που περιέχει και την 
παραµόρφωση µετασχηµατισµών δοµής στερεάς κατάστασης, της παραµόρφωσης 
βισκοπλαστικότητας dε

vp και αυτής της παραµόρφωσης ερπυσµού dε
cr. Η διακριτή 

ποσότητα της στοιχειώδους παραµόρφωσης υπολογίζεται από τις διακριτές 
µετατοπίσεις µέσω µη γραµµικής ανάλυσης. Το ελαστικό µέρος των παραµορφώσεων 
προσδίδει, µαζί µε το ανελαστικό, τάσεις στο υλικό. Μια ανάλυση µε πεπερασµένα 
στοιχεία, εκτός του ελαστικού µέρους της συνολικής παραµόρφωσης, θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη και τουλάχιστον ένα ανελαστικό, για να υπολογιστούν οι 
παραµένουσες τάσεις. Όλες οι ανελαστικές συνιστώσες είναι της ίδιας φύσης, απλά 
περιγράφουν µε διαφορετικό µαθηµατικό τρόπο ένα πλαστικό φαινόµενο.  
 

5.7.4.1.2 Κριτήριο διαρροής 

 
Το κριτήριο διαρροής, χρησιµοποιείται εν γένει για τον προσδιορισµό της αρχής της 
πλαστικότητας. ∆ιάφορες παραδοχές µπορούν να γίνουν για να προσδιοριστεί 
µαθηµατικά το κριτήριο αυτό, όπως να αγνοηθεί ο ρυθµός παραµόρφωσης, το 
φαινόµενο Bauschinger και η µη–ισοτροπικότητα του υλικού. Πειραµατικές µελέτες 
δείχνουν ότι η διαρροή είναι ανεξάρτητη από την υδροστατική τάση, γεγονός που 
επιτρέπει την απλούστερη αντιµετώπιση του κριτηρίου διαρροής. Εάν, για 
παράδειγµα, θεωρηθεί τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, απαιτείται ένα διάνυσµα 
από την αρχή των τριών κάθετων αξόνων σ1, σ2, σ3 που να αναπαριστά την εντατική 
κατάσταση στο σηµείο στο οποίο αναφέρεται η ανάλυση, έστω το διάνυσµα ΟΑ. 
Αυτό εικονίζεται και στο Σχήµα 5.17. 
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Σχήµα 5.17 Επιφάνεια διαρροής Von Mises.  
 

Η κατάσταση ελαστικότητας προσδιορίζεται από το εσωτερικό του κυλίνδρου, ενώ η 
πλαστικότητα από την εξωτερική επιφάνειά του (f=0). Η κατάσταση φόρτισης σ, 
µπορεί να διαχωριστεί στην υδροστατική συνιστώσα  p και την αποκλίνουσα s. Το 
διάνυσµα της υδροστατικής του συνιστώσας έχει συντεταγµένες (σ, σ, σ), και το 
διάνυσµα της αποκλίνουσας συνιστώσας (s1, s2, s3). Από τη στιγµή που η διαρροή 
είναι ανεξάρτητη της υδροστατικής συνιστώσας, θα εξαρτάται µόνο από την 
αποκλίνουσα. Για τον λόγο αυτό, η επιφάνεια διαρροής είναι ένας κύλινδρος µε 
γενέτειρες κάθετες στο αποκλίνον επίπεδο και όταν το διάνυσµα της φόρτισης 
περατώνεται στην επιφάνεια αυτή, αναπαριστά κατάσταση διαρροής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ευρισκόµενο εντός της περικλειόµενης επιφάνειας, αναπαριστά ελαστική 
συµπεριφορά. Η τοµή του αποκλίνοντος επιπέδου και της επιφάνειας διαρροής, ορίζει 
το κριτήριο διαρροής. Η διαρροή στα ισοτροπικά υλικά εξαρτάται µόνο από τις τιµές 
των κυρίων τάσεων σi. Κατά συνέπεια, εάν η τάση (σ1, σ2, σ3) προκαλεί διαρροή, θα 
προκαλεί και η (σ1, σ3, σ2). Από τη στιγµή που αγνοείται το φαινόµενο Bauschinger, 
τότε η τάση (–σ1, –σ2, –σ3)  προκαλεί επίσης διαρροή. Το µοντέλο που έχει 
χρησιµοποιηθεί ευρέως για πλαστικότητα, ανεξαρτήτως ρυθµού µεταβολής αυτής, 
περιλαµβάνει το κριτήριο διαρροής κατά Von Mises. Το κριτήριο αυτό καθορίζει την 
έναρξη της διαρροής. Σε προβλήµατα δύο ή τριών διαστάσεων, το κριτήριο διαρροής 
καθορίζει την επιφάνεια διαρροής που είναι ο γεωµετρικός τόπος που καθορίζεται 
από τη συνάρτηση διαρροής: 

( ) 0)(, 2 =−= σσσ ijij fkF  (5.100) 

όπου f(σij) είναι µια συνάρτηση του σij µόνο. Η παράµετρος k εξαρτάται από το υλικό 
και µπορεί να υπολογιστεί πειραµατικά. Σύµφωνα µε το κριτήριο Von Mises, η 
διαρροή ξεκινά όταν η ενέργεια για ισόογκη παραµόρφωση ενός µεταλλικού σώµατος 
λαµβάνει µια χαρακτηριστική τιµή. Το κριτήριο γράφεται ως : 

( ) ( ) ( ) 022

13

2

32

2

21 =−−+−+− σσσσσσσ  (5.101) 

όπου: 

σ=1.414σy,  (5.102) 

και σy η τάση διαρροής. 
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5.7.4.1.3 Κανόνας ροής 
 
Όσον αφορά στον κανόνα ροής, αυτός χρειάζεται προκειµένου να περιγραφεί η 
αύξηση των πλαστικών παραµορφώσεων. Καθώς η διαρροή διαδίδεται, η επιφάνεια 
διαρροής µετασχηµατίζεται σύµφωνα µε τον κανόνα ροής. Οι κανόνες ροής 
συσχετίζουν τα τασικά στοιχειώδη τµήµατα, τα παραµορφωσιακά στοιχειώδη 
τµήµατα και το επίπεδο της τάσης στο πλαστικό πεδίο. Σύµφωνα µε τον κανόνα ροής, 
η ροή είναι ορθογώνια στην επιφάνεια διαρροής βάσει της υπόθεσης της µέγιστης 
πλαστικής έκλυσης – αίτηµα Drucker. Ο κανόνας ροής εκφράζεται ως: 

ij

plpl

ij

g
dd

σ
λε

∂
∂

=  (5.103) 

όπου λpl, παράµετρος πλαστικότητας που καθορίζει το ποσό της ροής, και η τιµή του 
υπολογίζεται βάσει της απαίτησης η συνάρτηση διαρροής  f  να είναι µηδέν, και g το 
δυναµικό ροής, που εξαρτάται από την τάση, τη θερµοκρασία και τη σκλήρυνση του 
υλικού. Κάθε στιγµή η διεύθυνση της ροής είναι ίδια µε την κάθετη στην επιφάνεια 
διαρροής προς την εξωτερική µεριά της επιφάνειας. Τα µοντέλα αυτά ονοµάζονται 
και µοντέλα σχετικής ροής53. Πέραν του ορίου διαρροής, αύξηση των τάσεων 
απαιτείται προκειµένου να αυξηθεί η παραµόρφωση. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 
σκλήρυνση. Στην περίπτωση του ελαστικού–γραµµικά κρατυνόµενου υλικού, όπως 
εικονίζεται στο Σχήµα 5.18 ή ακόµα και στη γενικότερη περίπτωση της πραγµατικής 
κράτυνσης,  
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Σχήµα 5.18 Υλικό µε γραµµική σκλήρυνση 
 

η αύξηση της παραµόρφωσης πέραν της διαρροής δίνει µια ελαστική και µια 
πλαστική συνιστώσα, ήτοι: 

plple d
E

d
ddd ε

σ
εεε +=+=   (5.104) 

TE

d
d

σ
ε =  (5.105) 

Ο παράγοντας Η’ που καθορίζει τη σχέση της αύξησης της τάσης ως προς την 
πλαστική συνιστώσα γράφεται ως: 

                                                
53

 associated flow 
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όπου ΕΤ το εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας. Με αντικατάσταση γράφεται: 

T

Tpl

EE

EE
d

d
d

×
−

×=
Η′

= σ
σ

ε   (5.107) 

τη χρονική στιγµή t. 

 

5.7.4.1.4 Νόµος σκλήρυνσης 
 
Ο νόµος σκλήρυνσης είναι απαραίτητος για τον προσδιορισµό του ποσού της 
πλαστικής ροής και την εξέλιξη της διαρροής του υλικού. Γενικά, κατά το ισοτροπικό 
µοντέλο σκλήρυνσης, το υλικό συµπεριφέρεται όµοια, είτε καταπονείται εφελκυστικά 
είτε θλιπτικά στην πλαστική περιοχή. Κατά την επέκταση της διαρροής η επιφάνεια 
διαρροής µεγαλώνει, αλλά παραµένει οµοκεντρική της αρχικής, ενώ η τάση διαρροής 
σε εφελκυσµό και θλίψη κατά µέτρο ταυτίζονται. Ειδικότερα, κατά τη αξονική 
φόρτιση, εάν το υλικό φορτιστεί πέραν του ορίου διαρροής του, αρχίζει να 
παραµορφώνεται πλαστικά. Κατά την αποφόρτιση από π.χ. τη µέγιστη τάση στο 
σηµείο Α, ακολουθείται η πορεία επί της διακεκοµµένης καµπύλης του σχήµατος 
5.19. Σε επόµενη φόρτιση, το υλικό δεν παραµορφώνεται επιπλέον πλαστικά µέχρι το 
σηµείο Α. Σε περίπτωση θλίψης, το υλικό συµπιέζεται ελαστικά κατά µήκος της  
διακεκοµµένης καµπύλης µέχρι το σηµείο Β, όπου αρχίζει η πλαστική παραµόρφωση. 
Κατά το ισοτροπικό µοντέλο σκλήρυνσης, η απόσταση των σηµείων Α και Β είναι 
ίση µε το διπλάσιο της µέγιστης τάσης. Κατά το κινηµατικό µοντέλο σκλήρυνσης, η 
απόσταση των Α και Β είναι ίση µε το διπλάσιο της τάσης διαρροής του υλικού.  
 
Στην περίπτωση της διαξονικής φόρτισης, οποιοσδήποτε συνδυασµός τάσεων εντός 
της αρχικής επιφάνειας διαρροής (επιφάνεια Α) προκαλεί ελαστική καταπόνηση. 
Πέραν της επιφάνειας διαρροής υφίσταται πλαστική παραµόρφωση. Κατά το 
ισοτροπικό µοντέλο σκλήρυνσης, το κέντρο της επιφάνειας διαρροής παραµένει 
σταθερό, αλλά η επιφάνεια αυξάνει σε µέγεθος. Οποιαδήποτε καταπόνηση εντός της 
νέας επιφάνειας διαρροής (επιφάνεια Β) προκαλεί ελαστική παραµόρφωση. Εκ νέου 
πλαστική παραµόρφωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο όταν η καταπόνηση φτάνει 
στα όρια της επιφάνεια Β. Κατά την κινηµατική  σκλήρυνση το κέντρο της 
επιφάνειας µετακινείται αλλά η επιφάνεια παραµένει σταθερή σε µέγεθος. Η διαφορά 
των µοντέλων σκλήρυνσης εικονίζεται στο  Σχήµα 5.19  
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Σχήµα 5.19 Ισοτροπικό (άνω) και κινηµατικό (κάτω) µοντέλο σκλήρυνσης 
 
 
Στη γενική περίπτωση, ο παράγοντας σκλήρυνσης γράφεται: 
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='  (5.108) 

Η σύνδεση του παράγοντα σκλήρυνσης µε το τον κανόνα ροής επιτρέπει την 
έκφραση της παραµέτρου της πλαστικότητας dλ µε το Η’, ήτοι: 
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5.7.4.2 Χρονικά εξαρτηµένη πλαστικότητα 

 
Αντίθετα µε τα όσα ειπώθηκαν µέχρι στιγµής και αφορούσαν µόνο στη χρονικά 
ανεξάρτητη πλαστικότητα, για την περίπτωση της χρονικά εξαρτηµένης 
πλαστικότητας, χρησιµοποιείται µια επιφάνεια δυναµικής διαρροής, που καθορίζει το 
ρυθµό της πλαστικής παραµόρφωσης. Η πραγµατική τάση µπορεί να είναι εκτός της 
επιφάνειας αυτής και ο ρυθµός της πλαστικής παραµόρφωσης είναι µια συνάρτηση 
της απόστασης της πραγµατικής τάσης από την επιφάνεια αυτή. Εάν το τασικό πεδίο 
είναι µέσα στην  επιφάνεια της διαρροής, τότε η συµπεριφορά του υλικού είναι 
ελαστική. Η επιφάνεια αυτή δεν υφίσταται σε περίπτωση ερπυσµού που θεωρείται 
µια ειδική περίπτωση βισκοπλαστικότητας. Γενικά, η τάση ροής µικραίνει µε αύξηση 
της θερµοκρασίας, και µεγαλώνει µε αύξηση του ρυθµού  παραµόρφωσης για 
συγκεκριµένη µικροδοµή. Όταν, όµως, η πλαστικότητα συνδυάζεται µε 
κατακρήµνιση, αλλαγή φάσεων και ανακρυστάλλωση, τότε η τάση διαρροής αλλάζει 
σηµαντικά και δύσκολα προσδιορίζεται. Στο Σχήµα 5.20 εικονίζεται η συµπεριφορά 
της τάσης διαρροής για δύο χάλυβες συναρτήσει του ρυθµού παραµόρφωσης. 
Πρόκειται για έναν περλιτικό και έναν ωστενιτικό χάλυβα. Για τον περλιτικό χάλυβα 
παρατηρεί κανείς µια µικρή ανωµαλία στην περιοχή των 500 

ο
C για υψηλές 

παραµορφώσεις
54. H ύπαρξη καρβιδιογόνων στοιχείων εξοµαλύνει την ανωµαλία 

αυτή (ακόµα και η αύξηση του % C). 
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Σχήµα 5.20 Επίδραση ρυθµού παραµόρφωσης στην τάση ροής 
 

Η απόρριψη της χρονικά εξαρτηµένης πλαστικότητας σε υψηλές θερµοκρασίες 
µπορεί να συνδυαστεί µε υψηλότερες τιµές της τάσης διαρροής (σε σχέση µε τις 
πραγµατικές) στις θερµοκρασίες αυτές προς αποφυγή συσσώρευσης µεγάλων 
πλαστικών παραµορφώσεων. Τέλος, η χρονικά εξαρτηµένη πλαστικότητα που 
συσσωρεύεται µπορεί να αγνοηθεί, όταν ο χρόνος παραµονής σε υψηλές 
θερµοκρασίες είναι µικρής διάρκειας.  

 

                                                
54 φαινόµενο blue shortness 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΧΑΛΥΒΑΣ 

Ck45 

 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Για τον προσδιορισµό της θερµοµηχανικής απόκρισης, απαιτείται εν γένει η επίλυση 
της πρώτης ύλης, ο προσδιορισµός δηλαδή των φυσικών, µηχανικών και 
µεταλλογραφικών χαρακτηριστικών του υπό µελέτη υλικού. Για τη µελέτη του πιο 
πάνω προβλήµατος θα υιοθετηθεί η περίπτωση συγκόλλησης ελασµάτων χάλυβα 
Ck45. Το υλικό αυτό επιλέχθηκε διότι παρουσιάζει ευρύ φάσµα µετασχηµατισµών, 
είναι υπό συνθήκες συγκολλήσιµο και αποτελεί το κατεξοχήν υλικό που 
χρησιµοποιείται για την κατασκευή στοιχείων µηχανών που λειτουργούν υπό την 
επίδραση θερµικής και µηχανικής καταπόνησης. Εν γένει, το ενδιαφέρον εστιάζεται 
στον προσδιορισµό των πιο κάτω παραµέτρων: 
 

1. Χηµική σύσταση  
2. Αρχική µικρογραφική δοµή του κρυστάλλου 
3. Μικρογραφική συµπεριφορά συναρτήσει της θερµοκρασίας 
4. Φυσικές ιδιότητες συναρτήσει της θερµοκρασίας και της µικροδοµής 
5. Μηχανικές ιδιότητες συναρτήσει της θερµοκρασίας και της µικροδοµής 

 
 

6.2 Ο ΧΑΛΥΒΑΣ Ck45 

 

6.2.1 Γενικά  

 
Ο χάλυβας Ck45 κατατάσσεται στους χάλυβες επιβελτίωσης, χρησιµοποιείται για την 
κατασκευή στοιχείων µηχανών όπως άτρακτοι, άξονες, πείροι, κοχλίες, οδοντώσεις 
κλπ., πολλά από τα οποία συνεργάζονται ή µεταφέρουν ισχύ σε λοιπά εξαρτήµατα ή 
εδράσεις, µε τα οποία είναι ανά περίπτωση υπό σταθερή ή λυόµενη σύνδεση. Η 
παραγωγή του χάλυβα Ck45 και σε ελάσµατα επιτρέπει την κατασκευή κελυφών ή 
δοκών υψηλής αντοχής, στις οποίες υπεισέρχονται και µόνιµες συνδέσεις – 
συγκολλήσεις.  Λόγω της ειδικής χηµικής του σύστασης και της περιεκτικότητας σε 
άνθρακα είναι εξαιρετικά κατάλληλος για επιβελτίωση (βαφή και επαναφορά). 
Παρουσιάζει µετά την επιβελτίωση σηµαντική ολκιµότητα και µεγάλη αντοχή. Η 
πυκνότητά του είναι προσεγγιστικά ρ=7.85 g/cm

3. Η κατασκευή του γίνεται µε τη 
µέθοδο Siemens–Martin ή µε την ηλεκτρική µέθοδο, δεδοµένου ότι η περιεκτικότητά 
του σε προσθήκες πρέπει να τηρηθεί µε µεγάλη ακρίβεια. Το πρόθεµα «C» στην 
ονοµασία του δηλώνει έµµεσα την περιεκτικότητα σε άνθρακα επί τοις εκατό από τον 
διψήφιο αριθµό που ακολουθείται (C45=0.45 % κ.β. σε άνθρακα), ενώ το γράµµα k 
δηλώνει ότι πρόκειται για εξευγενισµένο χάλυβα που έχει υποστεί καθησυχασµό µε 
αποξείδωση και περιέχει µικρές ποσότητες (P) και (S). 
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6.2.2 Χηµική σύσταση  

 
Η χηµική σύσταση του χάλυβα Ck45 παρουσιάζεται στον Πίνακα  6.1: 

 
Πίνακας 6.1 Χηµική σύσταση χάλυβα Ck45 

 
%κ.β. (C) (Si) (Mn) (S) (P) 

Min 0.42 0.15 0.5 .. .. 

Max 0.5 0.35 0.8 0.035 0.035 

 
Πρόκειται για υποευτηκτοειδή ανθρακούχο χάλυβα [1,2]. Ο χάλυβας παρουσιάζει 
µέσο ισοδύναµο άνθρακα [3,4]: 
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ή κατά AWS : 
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Αποτελεί περίπτωση συγκολλήσιµου χάλυβα υπό συνθήκες και η προθέρµανση των 
προς συγκόλληση τεµαχίων είναι επιθυµητή ανάλογα και µε το πάχος των 
ελασµάτων. Θεωρητικά, η θερµοκρασία προθέρµανσης [5] για την περίπτωση κοινού 
ανθρακούχου χάλυβα µε 0.45<(C)<0.6% κ.β.  κυµαίνεται στους 300–425 

ο
C, στην 

πράξη, όµως, η θερµοκρασία προθέρµανσης του χάλυβα Ck45 είναι της τάξης των 80 
ο
C.  Η µέση τιµή του ισοδύναµου άνθρακα, λαµβάνοντας υπόψη και το πάχος των 
χαλύβδινων ελασµάτων (έστω tt = 4mm) και την περιεκτικότητα σε νερό–υγρασία (Η 
– ml/100 gr Fe) προκύπτει ως [6]:  
 

60
5.0

60600
5

2201560202030

HHt
B

VCuMoNiCrMnSi
CEC +=++++++++++=   (6.3) 

 

6.2.3 Μικροδοµή 

 
Ο χάλυβας Ck45 χρησιµοποιείται µετά από ανόπτηση εξοµάλυνσης ή µετά από 
επιβελτίωση [1]. Μετά από ανόπτηση εξοµάλυνσης που γίνεται στους 840 µε 870 

ο
C 

και αργή ψύξη σε αέρα, η δοµή του χάλυβα είναι φερριτοπερλιτική, διφασική 
(α+Fe3C) µε µέση τιµή σκληρότητας ίση µε HV0.3/20sec=220. Η επιβελτίωση γίνεται 
µετά από ωστενιτοποίηση σε θερµοκρασία 820 µε 850 

ο
C (1 hr/25 mm πάχους) και 

βαφή σε νερό είτε σε θερµοκρασία 830 µε 860 
ο
C και βαφή σε λάδι. Μετά τη βαφή 

στο νερό ο χάλυβας παρουσιάζει µικροδοµή µαρτενσίτη και η µέγιστη σκληρότητα 
φτάνει τα 840 HV0.3/20sec. Εν συνεχεία, ακολουθεί επαναφορά σε θερµοκρασία 550  µε 
660 

ο
C και αργή ψύξη σε αέρα, όπου λαµβάνεται δοµή επαναφερµένου µαρτενσίτη 

(σορµπίτης). Η παραστατική ευθεία του χάλυβα Ck45 στο διάγραµµα σιδήρου – 
άνθρακα εικονίζεται στο Σχήµα 6.1.  
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Σχήµα 6.1 Ο χάλυβας Ck45 στο διάγραµµα Fe – Fe3C 

 
Όσον αφορά στα κραµατικά στοιχεία [7], η ύπαρξη του (Mn) που δρα ως γ–
φερρογόνο στοιχείο, ευνοεί το σχηµατισµό καρβιδίων και προκαλεί µικρή αύξηση 
της εµβαπτότητας, πολύ µικρή αύξηση της αντοχής σε επαναφορά και µεγάλη µείωση 
των σηµείων έναρξης και περάτωσης µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού. Η ύπαρξη του 
α–φερρογόνου (Si) που δρα και ως στοιχείο γραφιτίασης, προκαλεί µικρή αύξηση της 
εµβαπτότητας και αύξηση της σκληρότητας.  
 

6.2.4 Μηχανικές ιδιότητες 

 
Σε επίπεδο στατικής µηχανικής συµπεριφοράς (δοκίµια Φ16 mm), ο χάλυβας 
παρουσιάζει τάση διαρροής σy=380–410 MPa και αντοχή σΒ=640 MPa στην 
κατάσταση ανόπτησης εξοµάλυνσης. Η ολκιµότητα είναι της τάξης του d=22 %. 
Μετά από επιβελτίωση η τάση διαρροής αυξάνεται στα σy=480–500 MPa και η 
αντοχή στα σΒ=710–860 MPa ενώ η ολκιµότητα µειώνεται στο d=14 %. Σε επίπεδο 
δυναµικής συµπεριφοράς (δοκίµια λεία Φ10mm) µετά την επιβελτίωση, οι µηχανικές 
αντοχές του χάλυβα Ck45 παρουσιάζονται στο διάγραµµα Goodman–Smith, όπως 
εικονίζεται στα Σχήµατα 6.2, 6.3 και 6.4. 
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Σχήµα 6.2 ∆ιάγραµµα εφελκυσµού θλίψης [8] 
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Σχήµα 6.3 ∆ιάγραµµα κάµψης [8] 
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Σχήµα 6.4 ∆ιάγραµµα στρέψης [8] 
 

Η αντοχή [10] του χάλυβα Ck45 (κατάσταση επιβελτίωσης) σε ηµιτονοειδή φορτία, 
για την εναλλασσόµενη περίπτωση εφελκυσµού – θλίψης είναι ίση µε σzdW=340 MPa, 
για εναλλασσόµενη κάµψη σbW=370 MPa και εναλλασσόµενη στρεπτική διάτµηση 
τtW=260 MPa. Για την κυµαινόµενη περίπτωση εφελκυσµού –  θλίψης η αντοχή είναι 
ίση µε σzdSch=490 MPa, για κυµαινόµενη κάµψη σbSch=625 MPa και κυµαινόµενη 
στρεπτική διάτµηση τtSch=340 MPa. Εν γένει, τόσο σε στατικό όσο και σε δυναµικό 
επίπεδο, η αντοχή µπορεί να µειωθεί σηµαντικά µε αύξηση της διαµέτρου (ή του 
πάχους) των δοκιµίων. Η δυσθραυστότητα του Ck45 σε κατάσταση ανόπτησης είναι 
ίση µε 54 Joule–Izod, ενώ µετά την επιβελτίωση 25 έως 30 Joule–Charpy.   
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6.2.5 Θερµοκρασιακή και µικροδοµική εξάρτηση των ιδιοτήτων 

 
Είναι γενικά δύσκολο να προσδιοριστούν οι µηχανικές ιδιότητες σε υψηλή 
θερµοκρασία λόγω βιβλιογραφικής έλλειψης τέτοιου είδους δεδοµένων. Επίσης, η 
µεγάλη ευαισθησία των θερµοµηχανικών ιδιοτήτων σε σχέση µε τη µικροδοµή, 
καθιστούν ακόµα και τη συγκριτική µελέτη για τον έµµεσο προσδιορισµό των 
θερµοµηχανικών ιδιοτήτων του χάλυβα Ck45 σε σχέση µε άλλους χάλυβες, επίπονη 
διαδικασία.  Η θερµική αγωγιµότητα και η ειδική θερµότητα του Ck45 για εύρος 
θερµοκρασιών από Τ=20 

ο
C µέχρι Τ>Τliquidus παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.5. 
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Σχήµα 6.5 Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας [17] 
 
Η πυκνότητα παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.6. 
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Σχήµα 6.6 Πυκνότητα µάζας [17] 
 

Η λανθάνουσα θερµότητα τήξης που απαιτείται κατά τη διάβαση από την Τsolidus 
µέχρι τη θερµοκρασία Τliquidus είναι προσεγγιστικά ίση µε 260 kJ/kg [9]. Η 
συµπεριφορά της ειδικής θερµοχωρητικότητας παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.7. 
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Σχήµα 6.7 Ειδική θερµότητα [15,17] 
 
Η µέγιστη τιµή της ειδικής θερµότητας µεταξύ των θερµοκρασιών Α1–Α3 παρουσιάζει 
µια διακύµανση ανάλογα µε τη βιβλιογραφική πηγή µε µέγιστη τιµή την 1700 J/kg 
ο
C. Η ειδική θερµότητα µπορεί έµµεσα να µοντελοποιηθεί και µε τη µέθοδο της 
ενθαλπίας [12]. Όσον αφορά στις µηχανικές ιδιότητες, αυτές παρουσιάζονται στα 
Σχήµατα 6.8 – 6.11 συναρτήσει της µικροδοµής του χάλυβα Ck45. Η µορφή των 
καµπυλών παρουσιάζει τη συµπεριφορά των µηχανικών ιδιοτήτων συναρτήσει της 
θερµοκρασίας για τη συγκεκριµένη µικροδοµή, ανεξαρτήτως της κινητικής, της 
εξέλιξης και της αλληλουχίας των µετασχηµατισµών δοµής.  
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Σχήµα 6.8 Μέτρο ελαστικότητας [17] 
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Σχήµα 6.9 Λόγος Poisson [9,11,12] 
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Σχήµα 6.10 Τάση διαρροής [15,17] 
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Σχήµα 6.11 Εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας [1,16] 

 
Από το διάγραµµα της τάσης διαρροής, είναι εµφανές, ότι το υλικό υπεισέρχεται στην 
περιοχή µαλάκυνσης σε θερµοκρασίες της τάξης των 600–700 

ο
C. Πέραν, δηλαδή, 

αυτού του θερµοκρασιακού εύρους, το υλικό παρουσιάζει ασήµαντη αντίσταση στα 
εξωτερικώς επιβαλλόµενα φορτία.  
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Η φυσική οντότητα που διασυνδέει τη µηχανική παραµόρφωση µε τη θερµοκρασία 
είναι η θερµική παραµόρφωση, που υπολογίζεται ως: 
 

∆Τ=∆ Τ
thαε   (6.4) 

 
όπου αth ο συντελεστής θερµικής διαστολής και ∆Τ η θερµοκρασιακή µεταβολή. 
Όταν η θερµική παραµόρφωση λαµβάνεται πειραµατικά (π.χ. µε χρήση 
διαστολοµέτρων) περιλαµβάνει και την παραµόρφωση των µετασχηµατισµών δοµής 
στη στερεή είτε στην υγρή κατάσταση. Από βιβλιογραφικά δεδοµένα είναι δυνατή η 
ανάκτηση σχετικών διαγραµµάτων που συνδέουν τη θερµική παραµόρφωση µε τη 
θερµοκρασία, συµπεριλαµβανοµένων και των µετασχηµατισµών στερεάς 
κατάστασης, κυρίως για τους συνήθεις χάλυβες κατασκευών. Στην περίπτωση που 
υπεισέρχεται τήξη, µπορεί να υιοθετηθεί η επέκταση του διαγράµµατος αυτού σε 
θερµοκρασίες ανώτερες της Τliquidus. Το προσεγγιστικό διάγραµµα θερµικής 
παραµόρφωσης του χάλυβα Ck45 εικονίζεται στο Σχήµα 6.12 ενώ το ακριβές 
διάγραµµα όπως ελήφθη βάσει της [14] εικονίζεται στο Σχήµα 6.13 

 

 
Σχήµα 6.12 Θερµική παραµόρφωση χάλυβα Ck45 [11, 12] 
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Σχήµα 6.13 Ακριβής θερµική παραµόρφωση χάλυβα Ck45 κατά [14] 

 
Από τα διαγράµµατα των Σχηµάτων 6.12 και 6.13, παρατηρείται η αλλαγή της κλίσης 
στα σηµεία µε θερµοκρασίες Α1, Α3, Τsolidus, Tliquidus. Εάν δεν υπήρχαν οι 
µετασχηµατισµοί δοµής, η κλίση της καµπύλης της θερµικής παραµόρφωσης θα ήταν 
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θεωρητικά σταθερή σε όλο το εύρος των θερµοκρασιών. Η µείωση ή η αύξηση της 
παραµόρφωσης που παρατηρείται στα εύρη των µετασχηµατισµών, προσδιορίζει την 
παραµόρφωση λόγω µετασχηµατισµού [17, 18] στo συγκεκριµένo εύρος. Εδώ πρέπει 
να επισηµανθεί, πως στο εύρος Α1–Α3, ο διαφορικός συντελεστής θερµικής διαστολής 
είναι αρνητικός, δεδοµένου ότι για αύξηση της θερµοκρασίας παρατηρείται µείωση 
του όγκου του συστήµατος λόγω του ότι τα fcc συστήµατα είναι µικρότερα σε όγκο 
από ότι τα bcc. Αντίθετα, ο ολικός συντελεστής θερµικής διαστολής µειώνεται, χωρίς 
όµως να αντιστρέφει το πρόσηµό του. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
σε θερµοκρασίες ανώτερες της Τliquidus. Αύξηση της θερµοκρασίας άνω της Τliquidus, 
οδηγεί σε αύξηση του όγκου του συστήµατος λόγω διαστολής.  Από τη στιγµή, όµως, 
που το υγρό δεν τίθεται υπό περιορισµό, πέραν της θερµοκρασίας Τliquidus βρίσκεται 
σε κατάσταση µηδενικής τάσης. Κατά συνέπεια, εάν µέρος του σώµατος υφίσταται 
τήξη, µε θέρµανση από αρχική θερµοκρασία 25 

ο
C, στο διάγραµµα θα υπάρχουν δύο 

σηµεία όπου το υλικό βρίσκεται σε κατάσταση µηδενικής τάσης, στους 25 
ο
C και σε 

θερµοκρασία τήξης. Τέλος, η εξάρτηση της τάσης στην πλαστική περιοχή συναρτήσει 
της µικροδοµής εικονίζεται στο Σχήµα 6.14 
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Σχήµα 6.14 Τάση συναρτήσει της µικροδοµής στην πλαστική περιοχή [17] 

 
Τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν στα Σχήµατα 6.5 – 6.14 θα χρησιµοποιηθούν στη 
συνέχεια (Κεφάλαια 12 και 13) σε συνδυασµό µε επιπλέον βιβλιογραφικά και 
πειραµατικά δεδοµένα για τον προσδιορισµό των τιµών των φυσικών και µηχανικών 
ιδιοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν στην αριθµητική µοντελοποίηση. 
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6.2.6 Μετασχηµατισµοί µικροδοµής 

 

6.2.6.1 Συνεχής ψύξη 

 
∆ύο διαγράµµατα συνεχούς ψύξης [1] του χάλυβα Ck45 εικονίζονται στο Σχήµα 6.15 
και στο Σχήµα 6.16. 
 

 
 

Σχήµα 6.15 ∆ιάγραµµα CCT για ωστενιτοποίηση στους 880 
o
C 

 
 

Σχήµα 6.16 ∆ιάγραµµα CCT για ωστενιτοποίηση στους 1050 
o
C 
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Ο ρυθµός θέρµανσης των δύο διαγραµµάτων CCT880 και CCT1050 είναι αντίστοιχα 7.3 
και 8.75 

o
C/sec. Όσον αφορά στις σκληρότητες των µικροδοµών, κατατάσσοντας 

αυτές σε τρεις κατηγορίες, µεγάλη, µέση και µικρή, παρατηρούνται τα εξής : 
 
1. Η σκληρή δοµή 2% Β+Μ παρουσιάζει 698 ΗV1 µε Τa–max=1050 

o
C έναντι 548 

HV1 µε Τa–max=880 
ο
C.  

2. Η δοµή µέσης σκληρότητας 1% F+10% P+20% B+M παρουσιάζει 516 ΗV1 µε 
Τa–max=1050 

o
C έναντι 533 HV1 µε Τa–max=880 

ο
C 

3. Η δοµή µικρής σκληρότητας 25% F+75% P παρουσιάζει 217 ΗV1 µε Τa–

max=1050 
o
C έναντι 274 HV1 µε Τa–max=880 

ο
C 

 
Τα πιο πάνω συµπεράσµατα συναρτήσει και του ρυθµού ψύξης συνοψίζονται στον 
Πίνακα 6.2: 
 

Πίνακας 6.2 Σύνοψη τριών βασικών δοµών κρυστάλλου 
 

 [2%Β+Μ] [1%F+10%P+20%B+M] [25%F+75%P] 

Τa–max (
o
C)    

880 548 HV1 µε ∆t8/5=1.8 533 HV1 µε ∆t8/5=3 274 HV1 µε ∆t8/5=18 

1050 698 HV1 µε ∆t8/5=4 516 HV1 µε ∆t8/5=8 217 HV1 µε ∆t8/5=103 

 
Βάσει των όσων αναφέρθηκαν, επισηµαίνονται και τα εξής:  
 

� Από τα διαγράµµατα CCT παρατηρείται ότι αυξανοµένης της θερµοκρασίας 
ωστενιτοποίησης Τa–max, το CCT διάγραµµα µετατοπίζεται προς τα δεξιά, 
αυξάνοντας έτσι την εµβαπτότητα. Προκαλείται µείωση της κρίσιµης 
ταχύτητας βαφής και αύξηση της σκληρότητας του µαρτενσίτη. 

� Αυξανοµένης της Τa–max οι ίδιες πoσοτικά µαρτενσιτικές δοµές είναι όλο και 
σκληρότερες και χρειάζονται ηπιότερους ρυθµούς ψύξης για να 
δηµιουργηθούν 

� Αυξανοµένης της Τa–max οι µικτές δοµές είναι περίπου όµοιες σε σκληρότητα 
και χρειάζονται επίσης ηπιότερους ρυθµούς ψύξης για να δηµιουργηθούν 

� Αυξανοµένης της Τa–max οι φεριτοπερλιτικές δοµές είναι λιγότερο σκληρές και 
απαιτούν πάρα πολύ ήπιους ρυθµούς ψύξης για να δηµιουργηθούν 

 
H θερµοκρασία έναρξης του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού [19] υπολογίζεται κατά 
Nehrenberg αναλυτικά ως:  
 

ΜS=500–300(C)–33(Mn)–34(V)–22(Cr)–17(Ni)–11(Si)–11(Mo)–10(Cu)= 

= 339  
o
C  (6.5) 

  
και κατά Andrews: 
 

ΜS=539–423(C)–30(Mn)–18(Ni)–7.5(Mo)=330  
o
C  (6.6) 

 

Η ακριβής θερµοκρασία έναρξης του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού είναι ίση µε 
ΜS=355 

o
C [17]. Από τα πιο πάνω διαγράµµατα δεν φαίνεται αισθητή µεταβολή της 

θερµοκρασίας αυτής συναρτήσει της Τa–max. Επίσης, θα θεωρηθεί ότι Μf = 100 
o
C  

[12]. 
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Στην περίπτωση που µελετήσει κανείς το ίδιο φαινόµενο, αλλά για σταθερό χρόνο 
ψύξης ∆t8/5, περίπτωση που ενδιαφέρει σηµαντικά για τις συγκολλήσεις και µε 
παράµετρο το Τa–max, παρατηρεί τα εξής:  
 

� Για ταχείς ρυθµούς ψύξης, ∆t8/5 ~ 2 sec, οι µικροδοµές ταυτίζονται σηµαντικά 
ως προς τις περιεχόµενες φάσεις και τα ποσοστά, αλλά διαφέρουν σηµαντικά 
ως προς τη σκληρότητα 

� Για µέσους ρυθµούς ψύξης, ∆t8/5 ~ 10 sec, οι µικροδοµές ταυτίζονται µεν ως 
προς τις περιεχόµενες φάσεις, αλλά όχι και ως προς τα ποσοστά. Πιο 
συγκεκριµένα, παρατηρείται µείωση των ποσοστών του φερρίτη και περλίτη 
και αύξηση του ποσοστού του µπαινίτη και µαρτενσίτη. Κατά συνέπεια 
διαφέρουν, επίσης σηµαντικά ως προς τη σκληρότητα.  

� Για µέσους προς αργούς ρυθµούς ψύξης ∆t8/5 ~ 15–26 sec παρατηρείται η ίδια 
ανοµοιογένεια στη µικροδοµή, αλλά καλύτερη σύγκλιση των σκληροτήτων 
προς µια κοινή τιµή. 

� Για αργούς ρυθµούς ψύξης, ∆t8/5=10
2
~10

3 
sec, οι µικροδοµές ταυτίζονται ως 

προς τις περιεχόµενες φάσεις, όχι όµως ως προς τα ποσοστά, αλλά 
παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες ως προς την σκληρότητα. Εν γένει, 
µειώνεται το ποσοστό του φερρίτη έναντι του περλίτη για αυξανόµενη 
θερµοκρασία ωστενιτοποίησης. 

 
Προκύπτει εν πρώτοις ένα βασικό συµπέρασµα µεταξύ των δύο CCT διαγραµµάτων, 
δηλαδή πως οι σκληρότητες των παραγόµενων προϊόντων συγκλίνουν προς µία τιµή 
όσο ο χρόνος ∆t8/5 γίνεται όλο και µεγαλύτερος, ανεξάρτητα των παραγόµενων 
φάσεων και του µεγέθους Τa–max. Αντίθετα, για µικρούς χρόνους ∆t8/5, οι σκληρότητες 
αποκλίνουν και το µέγεθος Τa–max είναι καθοριστικό. Τα πιο πάνω συµπεράσµατα 
συνοψίζονται ποσοτικά και στον Πίνακα 6.3  
 

Πίνακας 6.3 Σύνοψη µεταλλουργικής συµπεριφοράς  
 

 ∆t8/5 ~ 2 

(sec) 

∆t8/5 ~ 10 

(sec) 

∆t8/5 ~ 15 (sec) ∆t8/5 ~ 26 (sec) ∆t8/5 ~ 100 (sec) ∆t8/5 ~ 10
3 

(sec) 

Τa–

max 

(
o
C) 

      

880 [2%B+M], 
548 HV1 

 

[10%F+80%
P+5%B+M]  

274 HV1 
 

[21%F+79%P] 
274 HV1 

 

[28%F+72%P] 
249 HV1 

 

[35%F+65%P] 
220 HV1 

 

[55%F+45%P]  
212HV1 

 

 
1050 

[1%B+M], 
701 HV1 

 

[2%F+20%P
+30%B+M] 

440 HV1 
 

[3%F+30%P+40%B+M] 
363 HV1 

 

[3.5%F+96.5%P] 
314 HV1 

 

[20%F+80%P]  
245 HV1 

 

[25%F+75%P]  
217 HV1 

 

 
 
Το ποσό των παραγόµενων φάσεων (µη µαρτενσιτικών) µπορεί να υπολογιστεί 
προσεγγιστικά και από την εξίσωση Avrami [20]: 

 
2

11
Z

tZ

c ef
−−=   (6.7) 

 
όπου fc είναι το ποσοστό που παρήχθη τη χρονική στιγµή t σταθερής θερµοκρασίας 
(ισοθερµοκρασιακός µετασχηµατισµός), ενώ Ζ1 και Ζ2  είναι συντελεστές, εκ των 
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οποίων ο Ζ1 είναι εξαρτώµενος από την θερµοκρασία και ο Z2  βρίσκεται στα όρια 
1<Ζ2<4. Η εξίσωση Avrami κατά µήκος µιας καµπύλης σταθερής ψύξης γράφεται 
και ως [9]: 

 
( )43

1
ZZ

tT

c ef
−−=   (6.8) 

 
όπου Τ η θερµοκρασία και t ο χρόνος ψύξης. Οι  συντελεστές Ζ3, Ζ4 είναι σταθεροί 
και εξαρτώµενοι από το ρυθµό ψύξης µόνο. Παρατηρείται πως η ταχύτητα της 
κινητικής του µετασχηµατισµού είναι στην αρχή  αργή, σταδιακά αυξάνεται, για να 
µηδενιστεί προς το τέλος της διαδικασίας µετασχηµατισµού του ωστενίτη σε άλλη 
φάση. Οι συντελεστές Ζ3, Ζ4 µπορούν να υπολογιστούν άµεσα από τα δεδοµένα του 
CCT διαγράµµατος που επιλέγεται. Πράγµατι, κατά µήκος της καµπύλης ψύξης στο 
διάγραµµα CCT, µε Τa–max=880 

o
C, και παραγόµενες φάσεις 30%F+70%P, η 

εξίσωση Avrami µπορεί να γραφεί ως: 
 
Έναρξη φερριτικού µετασχηµατισµού (fc ~ 0, έστω 0.01) σε θερµοκρασία Τ=690 

ο
C 

και t = 10 sec :  
 

( )4310690101.0
ZZ

e
−−=  (6.9)  

 
Έναρξη περλιτικού µετασχηµατισµού (fc =30%) σε θερµοκρασία Τ=650 

ο
C και t = 18 

sec:  
 

( )431865013.0
ZZ

e
−−=   (6.10) 

 
Από την επίλυση του πιο πάνω µη γραµµικού συστήµατος είναι δυνατός ο 
υπολογισµός των ζητούµενων συντελεστών. Η χρήση αυτού του  µοντέλου υλικού, 
περιλαµβάνει τη χρήση µιας τροποποιηµένης εξίσωσης Avrami και έχει 
χρησιµοποιηθεί στο [9] προκειµένου να ελεγχθεί η εγκυρότητά της σε σχέση µε άλλα 
πιο ακριβή µαθηµατικά µοντέλα δεδοµένου ότι το µοντέλο αυτό δεν έχει ακόµα 
ελεγχθεί σε γενικευµένο  επίπεδο. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρεται στο παρόν είναι 
για να δώσει µια εναλλακτική λύση όσον αφορά στην υιοθέτηση ενός µοντέλου 
υλικού µε µετασχηµατισµούς δοµής στερεάς κατάστασης, όταν δεν υπάρχουν άλλα 
πιο ακριβή δεδοµένα.  Η άµεση όµως εφαρµογή του µοντέλου αυτού απαιτεί βαθιά 
γνώση και κατανόηση των όσων αφορούν στη φυσική των µετασχηµατισµών δοµής 
στερεάς κατάστασης. Αυτό το µοντέλο υλικού, αν και αναφέρεται στο παρόν δεν  
χρησιµοποιήθηκε στις υπολογιστικές µεθόδους που παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 12 
- 14.  
 
Όσον αφορά στο ποσό του παραγόµενου µαρτενσίτη κατά µήκος µιας καµπύλης 
ψύξης, µπορεί να υπολογιστεί και από την εξίσωση Koistinen Marburger: 
 

)(1% TMk Skme
−−−=µ   (6.11) 

 
όπου µ το ποσοστό που έχει µετασχηµατιστεί, Τ η θερµοκρασία και kkm σταθερός 
συντελεστής, ίσος µε kkm=0.011 για τους ανθρακούχους χάλυβες [22].  
 
Όσον αφορά στην κρίσιµη ταχύτητα βαφής, στην περίπτωση των θερµικών 
κατεργασιών ο ελάχιστος κρίσιµος χρόνος ψύξης θα πρέπει να προσδιοριστεί βάσει 
του CCT διαγράµµατος για την υψηλότερη δυνατή θερµοκρασία Τa–max, θεωρώντας 
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πως ∆t8/5=ct. Όταν απαιτείται βέλτιστη αντοχή και κρουστική δυσθραυστότητα, 
ενδεικτικά, ο ελάχιστος κρίσιµος χρόνος ψύξης  µπορεί να καθοριστεί [23, 24] ως: 
 

( ) 1669.1
24

%

12

%
%59.8ln 5/85/8 =∆→−




 ++=∆ t
SiMn

Ct  sec  (6.12) 
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6.2.6.2 Ειδικά διαγράµµατα 

 
Η επίδραση του ρυθµού θέρµανσης και της µέγιστης θερµοκρασίας ωστενιτοποίησης 
στην κινητική των µετασχηµατισµών δοµής στη στερεή κατάσταση και στις 
θερµοκρασίες Α1 και Α3 φαίνονται στο Σχήµα 6.17 για το χάλυβα Ck45 [1]:  
 

 
 

Σχήµα 6.17 ∆ιάγραµµα ωστενιτοποίησης συναρτήσει ρυθµού θέρµανσης και Ta–max 
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Η επίδραση των ίδιων παραµέτρων στο µέγεθος κόκκου του ωστενίτη και στην 
σκλήρυνση της δοµής µετά από απότοµη βαφή σε νερό, φαίνονται στα Σχήµατα 6.18 
και 6.19, αντίστοιχα. 
    

 
 

Σχήµα 6.18 ∆ιάγραµµα κόκκου ωστενίτη συναρτήσει ρυθµού θέρµανσης και Ta–max 
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Σχήµα 6.19 ∆ιάγραµµα σκληρότητας (εκ βαφής) συναρτήσει ρυθµού θέρµανσης και 
Ta–max 

 
Σηµαντικές παρατηρήσεις επί των πιο πάνω διαγραµµάτων αφορούν στα εξής: 
 

� Η θερµοκρασία Α3 είναι αύξουσα συνάρτηση του ρυθµού θέρµανσης. Για 
θέρµανση µε ρυθµό 10 

ο
C/s, η περιοχή του οµογενούς ωστενίτη ορίζεται από 

την ελάχιστη θερµοκρασία των 925 
ο
C. Σχετικές µελέτες όσον αφορά σε 

εµπειρικά µοντέλα υπολογισµού των κρίσιµων θερµοκρασιών Α1 και Α3 έχουν 
δηµοσιευτεί από διάφορους ερευνητές [25].  

� Το µέγεθος κόκκου του ωστενίτη δεν είναι ανάλογο της θερµοκρασίας 
ωστενιτοποίησης, για τον ίδιο ρυθµό θέρµανσης. Σε χαµηλές θερµοκρασίες 
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ωστενιτοποίησης η διάµετρος του κόκκου του ωστενίτη είναι σταθερή. Για 
την ίδια θερµοκρασία ωστενιτοποίησης, το µέγεθος του κόκκου µικραίνει για 
ταχύτερους ρυθµούς θέρµανσης.  

� Η µέγιστη σκληρότητα που µπορεί να παρουσιαστεί µετά από βαφή στον 
χάλυβα Ck45 είναι της τάξης των 840 HV1. Για τον ίδιο ρυθµό θέρµανσης, η 
σκληρότητα µετά τη βαφή δεν αποτελεί µονότονη συνάρτηση της 
θερµοκρασίας ωστενιτοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, η σκληρότητα αυξάνεται 
µέχρι ενός ορίου, σταθεροποιείται και µειώνεται για πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες Τa–max, για τον ίδιο ρυθµό θέρµανσης.  

� Συσχετίζοντας το Σχήµα 6.19 µε τα δύο διαγράµµατα CCT (Σχήµατα 6.15 και 
6.16) συνάγεται πως η µέγιστη δυνατή σκληρότητα είναι 810 HV για Τa–

max=880 
ο
C και 840 HV για Τa–max=1050 

ο
C, θ’~10 

ο
C/s 

� Παρατηρώντας τo διάγραµµα στα Σχήµατα 6.18 και 6.19, προκύπτει πως η 
διάµετρος του κόκκου του ωστενίτη αρχίζει να αυξάνει οµοιόµορφα µόνο 
µετά από σηµαντικά υψηλή θερµοκρασία Τa–max αναλόγως του ρυθµού 
θέρµανσης ενώ µέχρι τη θερµοκρασία των 950 

ο
C διατηρεί σχεδόν σταθερό 

µέγεθος. Για ταχύτερους ρυθµούς θέρµανσης, η οριακή αυτή θερµοκρασία 
αγγίζει τους 1200 

ο
C. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρείται επιλεκτικά 

µια συµµετρικότητα των σκληροτήτων περί µίας τιµής Τa–max
cr, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.4. 
 
Πίνακας 6.4 Κρίσιµη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης για µέγιστη σκληρότητα 

 

θ’ (oC/s) 1 10 100 

Ta–max
cr  (oC) 950 1000 1070 

 

� Βάσει του διαγράµµατος του Σχήµατος 6.19, για Τa–max=850 
o
C, αλλά και Τa–

max=1250 
ο
C µε θ’=10 

ο
C/s, προκύπτει πως HV1=790, ενώ για Τa–max=1050 

o
C 

και θ’=10 
ο
C/s, προκύπτει πως HV1=840. Αντίστοιχη συµπεριφορά 

παρουσιάζουν και άλλοι ρυθµοί θέρµανσης. Αυτό συνεπάγεται πως για την 
περίπτωση του χάλυβα Ck45, όλο και υψηλότερη θερµοκρασία 
ωστενιτοποίησης Τa–max δεν οδηγεί σε µονότονη αύξηση της σκληρότητας 
µετά από βαφή. Παρόµοια διαγράµµατα µε εκείνο του Σχήµατος 6.19 µπορεί 
κανείς να συναντήσει και µε διαφορετική µορφή [26,27]. 

� Όσον αφορά στην ευαισθησία της σκληρότητας του µαρτενσίτη σε σχέση µε 
το Τa–max και θ’,  σηµειώνεται, πως η διασπορά των τιµών των σκληροτήτων 
για διάφορες θερµοκρασίες ωστενιτοποίησης και ταχύτητες θέρµανσης 
(Σχήµα 6.19) κυµαίνονται γύρω από την τιµή  %5800 ±HV . 

∆ιαγράµµατα σχετικά µε τη συµπεριφορά του χάλυβα Ck45, µπορεί κανείς να 
αντλήσει και από άλλους ερευνητές [28,29]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ   

 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην §1.3, σκοπός του πειραµατικού µέρους είναι να 
πραγµατοποιηθούν οι συγκολλήσεις προκειµένου να µετρηθούν και να µελετηθούν 
επί τόπου κάποια συγκεκριµένα τεχνικά µεγέθη. Τα µεγέθη αυτά αφορούν κυρίως σε: 
 

• Μέτρηση των µέγιστων θερµοκρασιών και του ρυθµού ψύξης στη θερµικά 
επηρεασµένη ζώνη µε χρήση θερµοστοιχείων 

• Μέτρηση των µεταβατικών αλλά και τελικών µετατοπίσεων των 
συγκολλητών ελασµάτων. Στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον έχει 
επικεντρωθεί στις γωνιακές – εκτός επιπέδου µετατοπίσεις. 

• Μελέτη της τελικής µικροδοµής των συγκολλήσεων όσον αφορά στο µέταλλο 
συγκόλλησης και στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη 

• Μέτρηση των µεταβατικών και τελικών (παραµενουσών) παραµορφώσεων – 
τάσεων σε διάφορες περιοχές των ελασµάτων. 

 
Η µέτρηση των τεχνικών αυτών µεγεθών είναι απαραίτητη προκειµένου να γίνει 
κατανοητή η µηχανική συµπεριφορά των συγκολλήσεων κατά τη διάρκεια αλλά και 
µετά το πέρας της κατεργασίας και, επιπλέον, για να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια που 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση αριθµητικών προσοµοιώσεων. 
 
Κατά το πειραµατικό µέρος, πραγµατοποιήθηκε αρχικά µεγάλος αριθµός 
συγκολλήσεων σε ελάσµατα ναυπηγικού χάλυβα και εν συνεχεία σε ελάσµατα 
χάλυβα Ck45 πάχους 4 mm, 5 mm και 10 mm.  
 
Αρχικά το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη µορφολογία και στη γεωµετρία του µετάλλου 
συγκόλλησης, στο ποσοστό διείσδυσης και κυρίως στη µικροδοµή της θερµικά 
επηρεασµένης ζώνης. Σκοπός της προεργασίας αυτής ήταν να προσδιοριστούν οι 
βέλτιστες συνθήκες συγκόλλησης, όπως αυτό αναλύεται και επεξεργάζεται εκτενώς 
στις αναφορές [1 – 3].  
 
Εν συνεχεία, πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις εργαστηριακές συγκολλήσεις (Πειράµατα 
1–4) σε λεπτά ελάσµατα χάλυβα Ck45 διαστάσεων 700x250x4 mm

3 µε τη µέθοδο 
SMAW, κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε επί τόπου µέτρηση των µετατοπίσεων, 
θερµοκρασιών και παραµορφώσεων. Οι συγκολλήσεις πραγµατοποιήθηκαν από 
έµπειρο συγκολλητή που εργαζόταν ως συγκολλητής σε µεγάλη ελληνική βιοµηχανία 
κατασκευής σιδηρών κατασκευών, χρησιµοποιώντας ως παραµέτρους συγκόλλησης 
αυτές που προέκυψαν από τις µελέτες [1 – 3].  
 
Ακολούθησε µεταλλογραφικός και µηχανικός χαρακτηρισµός των συγκολλήσεων. 
 

7.2 ΚΟΠΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  

 

Για την εκτέλεση των τελικών πειραµατικών συγκολλήσεων, τα άκρα των ελασµάτων 
διαµορφώθηκαν για µετωπική συγκόλληση απλού V, µε γωνία αύλακος 60

ο, όπως 
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φαίνεται στο Σχήµα 7.1, µε λοξοτοµή 30
ο. Οι συγκολλήσεις έγιναν χωρίς τη χρήση 

επικαλύπτρας, µε διάκενο από 1 έως 2 mm, όπως εικονίζεται στο Σχήµα 7.1.  

 

 

Σχήµα 7.1 Γεωµετρία λοξοτόµησης 
 
Αυτή η γεωµετρία συγκόλλησης είναι και µία από τις συνήθως προτεινόµενες για 
ελάσµατα κοινού χάλυβα, πάχους 4 mm, για µετωπική συγκόλληση, µε επενδεδυµένα 
ηλεκτρόδια. Η ίδια γεωµετρία προτάθηκε και µετά από συζήτηση µε ορισµένους 
έµπειρους συγκολλητές. Για την κοπή των δοκιµίων, καθώς και για τη διαµόρφωση 
των άκρων τους (όπως επίσης και την αποκοπή των προς µελέτη δειγµάτων, µετά την 
εκτέλεση της συγκόλλησης), δεν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι που θα επηρέαζαν, λόγω 
της υψηλής πρόσδοσης θερµότητας (π.χ. οξυγονοκοπή), τις ιδιότητες του υλικού. 
Χρησιµοποιήθηκε φρέζα για τη διαµόρφωση των άκρων και κορδέλα για την κοπή 
των δειγµάτων, και στις δύο περιπτώσεις µε χρήση ψυκτικού λιπαντικού υγρού.  

 

7.3 ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
 
Για την εκτέλεση των πειραµατικών συγκολλήσεων χρησιµοποιήθηκε ανορθωτής 
συγκόλλησης, τύπου LHL 315 κατασκευής ESAB. Η µηχανή αυτή έχει περιοχή 
ρύθµισης του ρεύµατος συγκόλλησης 8–315 Α. Η τάση ανοικτού κυκλώµατος είναι 
65 V. Στο Σχήµα 7.2 παρουσιάζεται το διάγραµµα τάσης–έντασης της µηχανής 
συγκόλλησης. Οι συγκολλήσεις εκτελέστηκαν µε συνεχές ρεύµα ορθής πολικότητας.  
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Σχήµα 7.2 Καµπύλη τάσης – έντασης ανορθωτή συγκόλλησης LHL 315 της ESAB 
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7.4 ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 
 
Η επιλογή ηλεκτροδίου έγινε έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ψυχρής 
ρωγµάτωσης στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη (ΘΕΖ) και ο κίνδυνος θερµής 
ρωγµάτωσης στο µέταλλο συγκόλλησης. Επίσης, επιδιώχθηκε η δυσθραυστότητα του 
µετάλλου συγκόλλησης να είναι αυξηµένη, καθώς και η αντοχή του να πλησιάζει την 
αντοχή του βασικού µετάλλου. Χρησιµοποιήθηκαν βασικά ηλεκτρόδια χαµηλού 
υδρογόνου της ESAB (ΟΚ 55.00) κλάσης Ε7018–1 κατά ΑWS–Α5.1 µε διάµετρο 3.2 

mm και µήκος 350 mm. Οι συνιστώµενες εντάσεις του ρεύµατος συγκόλλησης 
(συνεχές ορθής πολικότητας, DC+), είναι 110–140 Α [4]. Το ηλεκτρόδιο που 
επιλέχτηκε έχει επένδυση χαµηλής απορρόφησης υγρασίας55. Εκτός αυτού, τα 
ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν σε φούρνο θερµοκρασίας 350 

ο
C για δύο ώρες πριν τη 

χρησιµοποίησή τους στις συγκολλήσεις. Έτσι, εξασφαλίστηκε ότι το επίπεδο 
υδρογόνου που µπορεί να διαχυθεί στο µέταλλο συγκόλλησης θα είναι µικρότερο από 
5 ml ανά 100 gr µετάλλου συγκόλλησης, αφού και  τα ηλεκτρόδια θεωρούνται πολύ 
χαµηλού υδρογόνου (CE = 0.583 κατά την εξίσωση 6.3). Κατά τη συγκόλληση τα 
ηλεκτρόδια είχαν αποψυχθεί. Η τεχνική της συγκόλλησης µε ηλεκτρόδια χαµηλού 
υδρογόνου παρουσιάζει ορισµένες δυσκολίες. Το τόξο µπορεί να παρουσιάζει 
αστάθειες και συνεπακόλουθα σβησίµατα–κολλήµατα του ηλεκτροδίου, που µπορούν 
να προκαλέσουν σφάλµατα (πόρους, υποκοπές κ.λ.π). Επίσης, σφάλµατα πόρων 
µπορούν να εµφανιστούν ιδιαίτερα στην αρχή (άναµµα τόξου), καθώς και στο τέλος 
(σβήσιµο τόξου). Γενικά, το µήκος του τόξου συγκόλλησης πρέπει να διατηρείται 
όσο το δυνατόν µικρότερο, η γωνία του ηλεκτροδίου να είναι τουλάχιστον 70–80 

ο, οι 
κινήσεις του ηλεκτροδίου να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισµένες και το σβήσιµο 
του τόξου πρέπει να γίνεται µε γρήγορη αποµάκρυνση του ηλεκτροδίου. Η χηµική 
σύνθεση του ηλεκτροδίου ήταν  0.06% C, 0.5% Si και 1.5% Mn [4]. Η τυπική τιµή 
της τάσης διαρροής δοκιµίων από το µέταλλο συγκόλλησης σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι 480 MPa, η αντοχή σε εφελκυσµό 590 ΜPa και η ολκιµότητα 28 

% [4]. Το ηλεκτρόδιο είναι επίσης κατάλληλο και για τη συγκόλληση ναυπηγικών 
χαλύβων υψηλής αντοχής κλάσης Α, D και Ε [4] (που παρουσιάζουν τάση διαρροής 
355 MPa).   
 

7.5 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
 

7.5.1 Γενική περιγραφή 

 
Τα ελάσµατα, αφού συσφίχτηκαν µε τα νταβίδια προκειµένου να γίνουν συνεπίπεδα, 
πονταρίστηκαν στα άκρα και σε απόσταση 125 και 250 mm από κάθε άκρη (x = 0, 

125, 250, 450, 575, 700 mm) χωρίς διάκενο (Σχήµα 7.3α, σηµάδια πράσινου 
χρώµατος). Εν συνεχεία, το έλασµα που δεν είχε τα επιµηκυνσιόµετρα (LVDT) 
έµεινε συγκρατηµένο µε 2 νταβίδια στα άκρα του και µακριά από τη ραφή. Στην 
κατάσταση αυτή, τα ελάσµατα ήταν συνεπίπεδα. Ακολούθησε συγκόλληση των 
ελασµάτων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25 

ο
C, µετά το πέρας της οποίας 

αναπτύχθηκε η εκτός επιπέδου γωνιακή µετατόπιση (∆z) που µετρήθηκε µέσω των 
επιµηκυνσιοµέτρων (Σχήµα 7.3β)   
 

                                                
55 low moisture absorbing–LMA 
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(α) 

 

 
(β) – µετατόπιση ελεύθερου άκρου 

 
Σχήµα 7.3 Συγκολλήσεις 

 
Επιπλέον των επιµηκυνσιοµέτρων, χρησιµοποιήθηκαν θερµοστοιχεία (Σχήµα 7.3α, 
ένδειξη Τ) και επιφανειακά strain gauges (Σχήµα 7.3α, ένδειξη SG). Σκοπός της 
χρήσης θερµοστοιχείων είναι η µελέτη του θερµικού κύκλου των συγκολλήσεων, 
κυρίως στη ΘΕΖ και στο µέταλλο συγκόλλησης, στο οποίο µπορούν να προκύψουν 
µετασχηµατισµοί µικρής δυσθραυστότητας και ευαίσθητοι σε ψυχρή ρωγµάτωση. 
Από τις µετρήσεις των θερµοστοιχείων, ενδιαφέρει κυρίως το τµήµα του θερµικού 
κύκλου από τους 800 °C έως τους 500 °C (∆t8/5), και σε ορισµένες περιπτώσεις 
(επικίνδυνων για ψυχρή ρωγµάτωση) και το τµήµα από τους 800° C έως τους 100° C 

(∆t8/1), το οποίο είναι σχετικό µε τη διάχυση του υδρογόνου. Τα επιφανειακά strain 
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gauges χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση των µεταβατικών παραµορφώσεων που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Η ακριβής θέση των αισθητήρων 
θα περιγραφεί στη συνέχεια. Οι συνθήκες συγκόλλησης αναγράφονται στον Πίνακα 
7.1. 

Πίνακας 7.1 Παράµετροι συγκόλλησης 
 

 Πείραµα 
1 

Πείραµα  
2 

Πείραµα  
3 

Πείραµα  
4 

Ένταση (Α) 145 145 145 145 

Τάση (V) 26 26 26 26 

Ταχύτητα (mm/sec) 3.3 2.9 2.7 2.8 

 

Η τάση και η ένταση ρεύµατος της συγκόλλησης ελήφθησαν από τις ενδείξεις της 
µηχανής συγκόλλησης, ενώ η ταχύτητα υπολογίστηκε βάσει χρονοµέτρησης. Κατά τη 
διάρκεια των συγκολλήσεων χρησιµοποιήθηκε σύστηµα αναρρόφησης των 
καυσαερίων ικανότητας 800 m

3
/h της εταιρίας Nederman [5].  

 

7.5.2 Πειράµατα 1 & 2 
 
Για τη µέτρηση των θερµοκρασιών, χρησιµοποιήθηκαν θερµοστοιχεία τοποθετηµένα, 
όσο το δυνατόν µέσα στην περιοχή της ΘΕΖ της συγκόλλησης. Τα θερµοστοιχεία 
αυτά είναι τύπου ANSI–Κ Chromel–Alumel και έχουν περιοχή λειτουργίας –270 

o
C  

έως 1370 
o
C. Το πάχος των άκρων τους είναι λίγο µικρότερο από 2 mm, οπότε έγιναν 

τυφλές οπές διαµέτρου 2 mm στα σηµεία τοποθέτησής τους στα ελάσµατα. Το 
ακριβές βάθος θα αναφερθεί στη συνέχεια. Τα θερµοστοιχεία κολλήθηκαν εκεί  µε 
κεραµική κόλλα υψηλής αντοχής σε ιδιαίτερα µεγάλες θερµοκρασίες. Το σχετικά 
µεγάλο µέγεθος των θερµοστοιχείων, που έχει ως αποτελέσµατα µεγάλη αδράνεια, 
δυσκολία ακριβούς τοποθέτησης, αφαίρεση αρκετού υλικού για την τοποθέτησή τους 
και τοποθέτηση κεραµικής κόλλας, καθώς και η µη συγκόλληση µε τήξη αλλά µε 
χρήση κόλλας, δηλαδή προβλήµατα µη σωστής πρόσφυσης, µειώνουν την ακρίβεια 
των µετρήσεων. Ο προσδιορισµός των κατάλληλων θέσεων τοποθέτησής τους 
παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες και επελέγη µετά από εκτενή πειραµατική 
διαδικασία, όπως αναλύεται στις [1–3]. Αυτή αφορούσε στον προσδιορισµό της 
θέσης, ώστε το θερµοστοιχείο να µετρήσει θερµοκρασίες άνω της Α3 αλλά και 
χαµηλότερη της µέγιστης επιτρεπόµενης του. Η τελική θέση των θερµοστοιχείων που 
επιλέχτηκε παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.2 και το Σχήµα 7.4. 
 

Πίνακας 7.2 Θέση θερµοστοιχείων 
 

Πείραµα No Θερµοστοιχείου Θέση (mm) 

1 1 x = +380, y = +4, z = +2 

 2 x = +360, y = +3, z = +2 

 3 x = +340, y = +5, z = +2 
 4 x = +360, y = +80, z = +2 

   

2 1 x = +360, y = +3, z = +2 

 2 x = +380, y = +5, z = +2 

 3 (µη διαθέσιµα θερµοστοιχεία) 

 4 (µη διαθέσιµα θερµοστοιχεία) 
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Σχήµα 7.4 ∆ιαστάσεις και σηµεία τοποθέτησης των θερµοστοιχείων στα Πειράµατα 
1 και 2. 

 
Τα θερµοστοιχεία τοποθετήθηκαν µε διαφορά µήκους στον διαµήκη άξονα (∆x = 20 

mm) ώστε να διασφαλίζεται η σαφής διαφοροποίηση του µέγιστου της θερµοκρασίας 
ως προς το χρόνο. Στα δύο πρώτα πειράµατα οι τελικές µετατοπίσεις (∆z) 
µετρήθηκαν µηχανικά (δια χειρός) στη θέση (x=350 mm, y = 250 mm).   

 

7.5.3 Πειράµατα 3 & 4 
 
Ακολούθησαν δύο ακόµη πειράµατα, στα οποία µετρήθηκαν οι µεταβατικές 
παραµορφώσεις µε χρήση strain gauges (SG) και οι µετατοπίσεις µε χρήση 
επιµηκυνσιοµέτρων (LVDT), τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µετά το πέρας των 
συγκολλήσεων, µε ειδικό καταγραφικό σύστηµα τύπου Spider. Στα σηµεία µέτρησης 
µε strain gauges µετρήθηκαν παράλληλα και οι θερµοκρασίες προκειµένου να γίνει 
αργότερα ο διαχωρισµός της θερµικής συνιστώσας της παραµόρφωσης από τη 
συνολικά µετρούµενη τιµή. Η τελική θέση των αισθητήρων παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 7.3 και στο Σχήµα 7.5. 
 

Πίνακας 7.3 Θέση αισθητήρων 
 

Πείραµα Αισθητήρας Θέση (mm) 

3 Θερµοστοιχείο Νο1 x = +340, y = +60, z = +2 

 Θερµοστοιχείο Νο2 x = +360, y = +80, z = +2 

 LVDT–x1 x = +350, y = +60, z = 0 

 LVDT–x2 x = +350, y = +125, z = 0 

 LVDT–x3 x = +350, y = +250, z = 0 

 Strain Gauge 60U x = +360, y = +60, z = 0 

 Strain Gauge 60D x = +360, y = +60, z = +4 

 Strain Gauge 80U x = +340, y = +80, z = 0 

 Strain Gauge 80D x = +340, y = +80, z = +4 

   

4 Θερµοστοιχείο Νο1 x = +340, y = +60, z = +2 
 Θερµοστοιχείο Νο2 x = +360, y = +80, z = +2 

 LVDT–x1 x = +350, y = +60, z = 0 

 LVDT–x2 x = +350, y = +125, z = 0 
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 LVDT–x3 x = +350, y = +250, z = 0 

 Strain Gauge 60U x = +360, y = +60, z = 0 

 Strain Gauge 60D x = +360, y = +60, z = +4 

 Strain Gauge 80U x = +340, y = +80, z = 0 

 Strain Gauge 80D x = +340, y = +80, z = +4 

 
Κάθε strain gauge ήταν σε συνδεσµολογία γέφυρας ενός τετάρτου σε αυτόνοµη 
γέφυρα Wheatstone.  
 

  
 

Σχήµα 7.5 Γενική διάταξη στα Πειράµατα 3 και 4  
 

7.6 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 
Για την καλύτερη µελέτη της µικρογραφικής συµπεριφοράς του µετάλλου 
συγκόλλησης, µελετήθηκε η µικροδοµή του µετά από βαφή από θερµοκρασία 
µεγαλύτερη της Τliquidus, και µετά από αργή ψύξη κατόπιν παρατεταµένης 
ωστενιτοποίησης. Για το λόγο αυτό έγιναν κάποιες επιπλέον πειραµατικές µελέτες 
που προσέγγιζαν τα δύο πιο πάνω προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 
 

1. Χρησιµοποιήθηκαν δύο ηλεκτρόδια, όµοια αυτών που χρησιµοποιήθηκαν στις 
συγκολλήσεις. Το ένα από αυτά στηρίχθηκε στην τράπεζα συγκόλλησης και 
το άλλο στη λαβίδα του συγκολλητή. Εν συνεχεία, ακολούθησε σύζευξη των 
δύο άκρων των ηλεκτροδίων ώστε να δηµιουργείται σταθερό ηλεκτρικό τόξο. 
Το τηγµένο µέταλλο µέσω της βαρύτητας έσταζε µέσα σε υδάτινο λουτρό 
βαφής που είχε τοποθετηθεί 1 cm χαµηλότερα. Η τάση και η ένταση 
συγκόλλησης ρυθµίστηκαν όµοιες µε αυτές κατά τη διάρκεια των 
πειραµάτων. Οι στερεοποιηµένες σταγόνες χρησιµοποιήθηκαν για 
µικρογραφική ανάλυση. ¨Ένα σχετικό σκαρίφηµα εικονίζεται στο Σχήµα 7.6.  

2. Ένα δεύτερο ηλεκτρόδιο τοποθετήθηκε σε φούρνο θερµοκρασίας 800 
ο
C και 

θερµάνθηκε µέχρι τη θερµοκρασία των 1200 
ο
C. Η επιλογή της θερµοκρασίας 

800 
ο
C έγινε προκειµένου να προσεγγιστεί καλύτερα η άµεση ωστενιτοποίηση 

που γίνεται κατά τη συγκόλληση. Ακολούθησε αργή ψύξη εντός του φούρνου 
µε ∆t8/5 = 3 hr. Μελετήθηκε η µικροδοµή του ηλεκτροδίου. 
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Σχήµα 7.6 Σκαρίφηµα πειράµατος βαφής µετάλλου συγκόλλησης 

 

7.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
Για την καταγραφή των µετρήσεων των θερµοστοιχείων χρησιµοποιήθηκε το 
σύστηµα Personal Daq/55, το οποίο συνδέθηκε µε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Χρησιµοποιήθηκε κατάλληλο λογισµικό (Personal DaqView) για τη λήψη των 
δεδοµένων και την αποθήκευσή τους σε µορφή πίνακα για την παραπέρα δυνατή 
επεξεργασία τους. Ο µέγιστος δυνατός αριθµός συνδεδεµένων θερµοστοιχείων ήταν 5 
και ο ρυθµός καταγραφής των τιµών θερµοκρασίας ήταν 2 τιµές ανά δευτερόλεπτο. Ο 
περιορισµός στη συχνότητα καταγραφής των 2 Hz δηµιουργεί προβλήµατα στο ότι, 
σε περίπτωση πολύ απότοµου θερµοκρασιακού φορτίου, είναι πιθανό να µην 
µετρηθεί η µέγιστη πραγµατική θερµοκρασία. Για την καταγραφή των 
παραµορφώσεων και των µετατοπίσεων χρησιµοποιήθηκε το καταγραφικό σύστηµα 
Spider 8 της Hottinger Baldwin Messtechnik.  Η συχνότητα της καταγραφής ήταν 10 

Hz. Η διασύνδεση των θερµικών και µηχανικών µετρήσεων έγινε βάσει κοινού 
χρόνου, η αρχή του οποίου ήταν η έναρξη του πειράµατος (έναρξη συγκόλλησης). 
 

7.8 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
 
Για τον µεταλλογραφικό χαρακτηρισµό των συγκολληµένων τεµαχίων, 
χρησιµοποιήθηκε µικροσκληρόµετρο SHIMADZY HMV–2ΕΥ, µε το οποίο έγιναν 
µικροσκληροµετρήσεις Vickers ΗV0.3Ν/20sec. Η συσκευή διαθέτει οπτικό µικροσκόπιο 
και δυνατότητα µετακίνησης της τράπεζας στήριξης του δοκιµίου, σε δύο κάθετες 
διευθύνσεις µε βήµα 0.01 mm. Έτσι, γινόταν η επιλογή των σηµείων σκληροµέτρησης 
και υπήρχε η δυνατότητα προσδιορισµού και των διαφόρων ζωνών της συγκόλλησης. 
Οι µετρήσεις έγιναν σε αποστάσεις µεταξύ τους όχι µικρότερες των 0.5 mm, ώστε να 
µην επηρεάζονται από την πλαστική παραµόρφωση της προηγούµενης µέτρησης.  
Για τη µελέτη της µικροδοµής, χρησιµοποιήθηκε οπτικό στερεοσκόπιο LEICA ΜΖ σε 
συνεργασία µε ψηφιακή κάµερα SONY EXWΑVE HAD και το λογισµικό 
επεξεργασίας εικόνας ImagePro Analysis. Χρησιµοποιήθηκε δείγµα του υλικού από 
εγκάρσια τοµή στο µέσον του µήκους της συγκόλλησης (x = 350 mm). Με χρήση των 
παραπάνω έγινε λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση µακροφωτογραφιών και τοµών 
των δειγµάτων των πειραµατικών συγκολλήσεων. Η µεταλλογραφική επεξεργασία 
περιλάµβανε µετά την κατάλληλη λείανση, στίλβωση και χηµική προσβολή των 
δοκιµίων µε διάλυµα, 2 % κ.ο. HNO3 σε CH3CH2OH (Νital). Με χρήση οπτικού 
µικροσκοπίου LEICA DMILM έγινε µελέτη και φωτογράφηση των µικρογραφικών 
δοµών, στις διάφορες περιοχές των δειγµάτων, των συγκολλήσεων.  
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7.9 ΜΕΤΡΗΣΗ TΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 
 
Για τη µέτρηση των παραµενουσών τάσεων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 
διάτρησης της τυφλής οπής και το τυποποιηµένο σύστηµα της Vishay Measurements 
RS–200. Χρησιµοποιήθηκαν οι τυποποιηµένες ροζέτες 062RE της Vishay 
Measurements. Αναλυτική περιγραφή της µεθόδου και του προτύπου υπάρχει στο 
Παράρτηµα Ι. Η ροζέτα που χρησιµοποιήθηκε εικονίζεται στο Σχήµα 7.7. 
 

 
 

Σχήµα 7.7 Ροζέτα για τη µέτρηση των παραµενουσών τάσεων 
 
Οι µετρήσεις των παραµενουσών τάσεων µε τη µέθοδο διάτρησης τυφλής οπής 
έγιναν στις εγκάρσια απόσταση από τη ραφή ίση µε y= 7.7, 11.7, 13, 20, 24.8, 26, 29, 

30, 31.5, 37, 43, 44, 70, 80 mm,  πλησίον της µέσης τοµής και σε ακτινική απόσταση 
µεταξύ τους διπλάσιας της διαµέτρου της ροζέτας. Η διάτρηση ξεκίνησε από την άνω 
πλευρά των ελασµάτων (z = 0 mm). Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τα 
ελάσµατα να βρίσκονται ελεύθερα από κάθε περιορισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και σχολιάζονται όλα τα 
αποτελέσµατα των πειραµατικών µετρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζεται: 
 

• Η θερµοκρασιακή απόκριση και η αναπτυσσόµενη κατακόρυφη µετατόπιση 
όπως αυτή µετρήθηκε κατά τη διάρκεια των Πειραµάτων 1 – 4 

• Η µεταλλογραφική ανάλυση των συγκολλήσεων και του ηλεκτροδίου που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των βοηθητικών πειραµάτων 

• Η µετρηθείσα κατανοµή των παραµενουσών τάσεων και των µεταβατικών 
παραµορφώσεων. 

 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται και συγκεντρωτικά στον Πίνακα 8.1. Τα τεχνικά 
µεγέθη που µετρήθηκαν και παρουσιάζονται στο παρόν (θερµοκρασίες – 
µετατοπίσεις) χρησιµοποιήθηκαν εν συνεχεία για τη σύγκριση των αντίστοιχων 
αποτελεσµάτων που ελήφθησαν από την αριθµητική προσοµοίωση. Σηµειώνεται, ότι 
τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν αφού πρώτα είχε περατωθεί η φάση της 
«πρόβλεψης» µε χρήση των υπολογιστικών εργαλείων. 
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8.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 1 & 2 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Η θερµοκρασιακή απόκριση, όπως αυτή µετρήθηκε κατά τα δύο πρώτα πειράµατα, 
για καθένα από τα θερµοστοιχεία, παρουσιάζεται στα Σχήµατα 8.1 και 8.2.  
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Σχήµα 8.1 Θερµοκρασιακή απόκριση πειράµατος 1 
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Σχήµα 8.2 Θερµοκρασιακή απόκριση πειράµατος 2 
  
Στα Σχήµατα 8.1 και 8.2, η αρχή των µετρήσεων (χρόνος = 0 sec), αντιστοιχεί στην 
έναυση της συγκόλλησης. ∆εδοµένης της διαµήκους διάστασης των ελασµάτων (700 

mm) και της µέσης ταχύτητας συγκόλλησης (3.3 και 2.9 mm/sec αντίστοιχα για τα 
Πειράµατα 1 και 2), προκύπτει ότι η χρονική στιγµή αύξησης της θερµοκρασίας 
πρέπει να αντιστοιχεί σε χρόνο τάξης µεγέθους ίσο προς 116–120 sec,  ο οποίος και 
επαληθεύεται. Και από τα δύο αυτά Σχήµατα προκύπτει πως οι µέγιστες  
θερµοκρασίες είναι ανώτερες της θερµοκρασίας ωστενιτοποίησης Α1 και ανώτερες 
επίσης της θερµοκρασίας των 800 

ο
C. Αυτό συνεπάγεται πως η θέση των 

θερµοστοιχείων επιλέχτηκε εύστοχα προκειµένου να καταστεί δυνατός ο µετέπειτα 
χαρακτηρισµός της θερµικά επηρεασµένης ζώνης. Επιπλέον, από τα γραφήµατα των 
Σχηµάτων 8.1 και 8.2 είναι εµφανής η χρονική διαφορά όσον αφορά στη µέτρηση της 
µέγιστης τιµής, που έχει να κάνει µε τη θέση του κάθε θερµοστοιχείου στον διαµήκη 
άξονα. Πράγµατι, τα θερµοστοιχεία που βρίσκονται πιο κοντά στο µέταλλο 
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συγκόλλησης δίνουν µεγαλύτερη µέγιστη θερµοκρασία, ενώ αυτά που είναι πιο κοντά 
προς την αρχή της συγκόλλησης αποκρίνονται πρώτα. Η επαναληψιµότητα είναι σε 
σχετικά αποδεκτά όρια, όπως θα παρουσιαστεί συγκεντρωτικά στη συνέχεια 
(Πίνακας 8.1). 
 

8.2 ΠΕΙΡΑΜΑ 3 –  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Ο θερµικός κύκλος που µετρήθηκε στα σηµεία εγκατάστασης των θερµοστοιχείων 
εικονίζεται στο Σχήµα 8.3. 
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Σχήµα 8.3 Θερµοκρασιακή απόκριση στα σηµεία τοποθέτησης των strain gauges 

 
Από το Σχήµα 8.3 παρατηρείται ότι, σε απόσταση 60 mm, η µέγιστη θερµοκρασία δεν 
ξεπερνάει τους 120 

o
C, ενώ σε απόσταση 80  mm αυτή παραµένει κάτω των 100  

ο
C. 

Οι µέγιστες αυτές θερµοκρασίες διασφαλίζουν ότι η θερµοκρασία παρέµεινε µέσα 
στα ασφαλή όρια χρήσης των strain gauges που ήταν τοποθετηµένα στα σηµεία αυτά.   
Οι µετατοπίσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα που µετρήθηκαν, τόσο κατά τη 
διάρκεια των συγκολλήσεων όσο και µετά το πέρας αυτών, εικονίζονται στο Σχήµα 
8.4.  
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Σχήµα 8.4 Μετατοπίσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα 
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Η τελική γωνιακή µετατόπιση, εικονίζεται στο Σχήµα 8.5. 
 

   
 

Σχήµα 8.5 Κατακόρυφες µετατοπίσεις που µετρήθηκαν από τα LVDTs,  
 
Η µετατόπιση που εικονίζεται στο Σχήµα 8.5 λαµβάνεται ως µετατόπιση προς τα 
πάνω και κατά σύµβαση θεωρείται αρνητική µετατόπιση, όπως αυτό φαίνεται και από 
το Σχήµα 8.4. Από το Σχήµα 8.4 συµπεραίνει κανείς ότι, µετά από µια βραχεία 
µετατόπιση των ελασµάτων προς τα κάτω, τελικά αυτά αντιστρέφουν προοδευτικά τη 
µετατόπισή τους προς τα άνω, µέχρι το πέρας της ψύξης. Και στην περίπτωση αυτή, 
ως αρχή των χρόνων στο Σχήµα 8.4 λαµβάνεται η στιγµή έναρξης της συγκόλλησης. 
 

8.3 ΠΕΙΡΑΜΑ 4 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Ο θερµικός κύκλος που µετρήθηκε στα σηµεία εγκατάστασης των θερµοστοιχείων 
εικονίζεται στο Σχήµα 8.6. 
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Σχήµα 8.6 Θερµοκρασιακή απόκριση στα σηµεία τοποθέτησης των strain gauges 
 
Από το Σχήµα 8.6 προκύπτουν οι ίδιες γενικά παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν για το 
Σχήµα 8.3 (Πείραµα 3). Επιπλέον, παρατηρείται ότι η αρχική θερµοκρασία είναι της 
τάξης των 40 

ο
C, γεγονός που οφείλεται σε άναµµα και σβήσιµο του τόξου που έγινε 

επανειληµµένα στην αρχή της συγκόλλησης.  
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Οι κατακόρυφες µετατοπίσεις, τόσο κατά τη διάρκεια των συγκολλήσεων όσο και 
µετά το πέρας αυτών, εικονίζονται στο Σχήµα 8.7. 
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Σχήµα 8.7 Γωνιακές µετατοπίσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα 
 
Από το Σχήµα 8.7 προκύπτει όµοια συµπεριφορά όσον αφορά στο πρόσηµο των 
µετατοπίσεων σε σχέση µε αυτών που παρουσιάστηκαν στο Σχήµα 8.4. 
Παρατηρείται, όµως, µια αύξηση των τελικών µετατοπίσεων σε σχέση µε αυτές που 
µετρήθηκαν στο Πείραµα 3, που πιθανώς να οφείλεται στο άναµµα – σβήσιµο του 
τόξου. 
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8.4 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 
Αναλυτικά, η µέγιστη θερµοκρασία, οι χρόνοι ψύξης και οι τελικές µετατοπίσεις που 
µετρήθηκαν στα τέσσερα τελικά πειράµατα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον 
Πίνακα 8.1. 

 
Πίνακας 8.1 Αποτελέσµατα πειραµατικών µετρήσεων  

 
Μετρητικό όργανο 

Θέση µέτρησης(x,y,z) 

Tmax 
(oC) 

∆t8/5  
(sec) 

∆t8/1  
(sec) 

Μέγιστη κατακόρυφη 
µετατόπιση ∆z (mm) 

     

Πείραµα 1     
Θερµοστοιχείο No1 
(x=380, y=4, z=2) 

1140 22 400  

Θερµοστοιχείο No2 
(x=360, y=3, z=2) 

1260 23 398  

Θερµοστοιχείο No3 
(x=340, y=5, z=2) 

941 21 404  

Θερµοστοιχείο No4 
(x=360, y=80, z=2) 

83    

Παχύµετρο  
(x=350, y=250, z=0) 

   –21 

     

Πείραµα 2     

Θερµοστοιχείο Νο1 
(x=360, y=3, z=2) 

1300 20 343  

Θερµοστοιχείο Νο2 
(x=380, y=5, z=2) 

878 18 342  

Παχύµετρο  
 (x=350, y=250, z=0) 

   –19 

     

Πείραµα 3     

Θερµοστοιχείο Νο1 
(x=340, y=60, z=2) 

115    

Θερµοστοιχείο Νο2 
(x=360, y=80, z=2) 

91    

LVDT–x3 
(x=350, y=250, z=0) 

   –22.2 

     

Πείραµα 4     

Θερµοστοιχείο Νο1 
 (x=340, y=60, z=2) 

116    

Θερµοστοιχείο Νο2 
 (x=360, y=80, z=2) 

93    

LVDT–x3 
(x=350, y=250, z=0) 

   –29.8 

 
Υπενθυµίζεται, ότι το επίπεδο z = 0 mm είναι η άνω πλευρά των ελασµάτων και το 
επίπεδο z = +4 mm η κάτω πλευρά.  
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Σχετικές παρατηρήσεις αφορούν και στα εξής: 
 
1. Από τα πειράµατα 1 & 2 παρατηρείται ότι στα σηµεία τοποθέτησης των 

θερµοστοιχείων η µέγιστη θερµοκρασία είναι αρκετά ανώτερη της Α1 = 723 
ο
C. 

2. Η «θερµοκρασιακή ταύτιση» και στα δύο πειράµατα είναι της τάξης των 200 
ο
C 

σε χρόνο 224 sec. Με τον όρο «θερµοκρασιακή ταύτιση», εννοείται ο χρόνος 
πέραν του οποίου δύο ή περισσότερες καµπύλες ψύξης συµπίπτουν [1]. 

3. Από τo Σχήµα 8.1 και το Πείραµα 1 προκύπτει ότι ο ρυθµός θέρµανσης στο 
σηµείο (x=360, y=3, z=2), είναι της τάξης των 190

ο 
C/s. Από το σχετικό 

διάγραµµα [2], προκύπτει πως το σηµείο αυτό παρουσιάζει Α1 = 775 
ο
C και Α3 = 

850 
ο
C. 

4. Αντίστοιχα, από το Σχήµα 8.2 προκύπτει ότι ο ρυθµός θέρµανσης στο σηµείο 
(x=380, y=5, z=2) είναι της τάξης των 123

ο 
C/s. Από το σχετικό διάγραµµα [2] 

προκύπτει πως το σηµείο αυτό παρουσιάζει Α1 = 770
ο 

C και Α3 = 840
ο 

C.  
5. Το µέγεθος του κόκκου του ωστενίτη [2] στη ΘΕΖ αναµένεται να είναι της τάξης 

των 10–11 ASTM για τις περιοχές που θερµάνθηκαν έως τους 1100 
ο
C, και 4–6 

ASTM για όσες ξεπέρασαν τους 1250 
ο
C. 

6. Παρατηρείται ότι σε απόσταση 60 mm η θερµοκρασία του δοκιµίου αγγίζει τους 
120 

ο
C περίπου, ενώ σε απόσταση 80 mm αυτή δεν ξεπερνά τους 100 

ο
C. Και σε 

αυτή την περίπτωση η επαναληψιµότητα είναι καλή. 
7. Σε επίπεδο µετατοπίσεων, από τα πιο πάνω σχήµατα παρατηρείται οµοιοµορφία 

όσον αφορά στις µετατοπίσεις στο πεδίο του χρόνου. Επίσης, και στα δύο 
πειράµατα παρατηρείται η αντιστροφή του πρόσηµου της γωνιακής 
παραµόρφωσης, κάτι που είναι αναµενόµενο. Οι µέγιστες κατακόρυφες 
µετατοπίσεις στην άκρη των ελασµάτων (y= 250 mm) που µετρήθηκαν ήταν 21, 

19, 22.2 και 29.8 mm για τα πειράµατα 1 έως και 4 αντίστοιχα (µε φορά προς τα 
άνω). Στο πείραµα Νο 4 µετρήθηκαν µεγαλύτερες µετατοπίσεις σε σχέση µε τα 
πειράµατα Νο 1 έως και Νο 3. Αυτό πιθανώς να σχετίζεται µε τη µέθοδο SMAW 
και το συχνό αναβόσβηµα του τόξου που έγινε κυρίως στα άκρα των 
συγκολλήσεων και στην αλλαγή του ηλεκτροδίου στο συγκεκριµένο µόνο 
πείραµα (Νο 4). Η µέση τιµή των µετατοπίσεων των πειραµάτων στη θέση 
(x=350, y=250, z=0) αντιστοιχεί σε µετατόπιση του ελεύθερου ελάσµατος προς 
τα πάνω, ίση µε ∆z = 11.5 ± 1.18 mm. Η τιµή αυτή, που εικονίζεται και στο 
Σχήµα 8.8, θα θεωρηθεί ως µέση τιµή των πειραµατικών µετρήσεων. 

 
Σχήµα 8.8 Εικονική αναπαράσταση των τελικών µετατοπίσεων  
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8.5 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µεταλλογραφική ανάλυση των συγκολλήσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν στο πειραµατικό στάδιο. Το ενδιαφέρον εστιάζεται: 
 

• Στη µεταλλογραφική µελέτη του µετάλλου συγκόλλησης και της θερµικά 
επηρεασµένης ζώνης  

• Στη σύγκριση των πειραµατικά λαµβανόµενων µικροδοµών σε σχέση µε 
αυτές που λαµβάνονται βάσει των καµπύλων ψύξης και των διαγραµµάτων 
συνεχούς ψύξης 

• Στη µελέτη της µικροσκληρότητας 

• Στη µελέτη της µικροδοµής του ηλεκτροδίου, όπως αυτή παράγεται µετά από 
παρατεταµένη ωστενιτοποίηση, αλλά και άµεση βαφή από την υγρή φάση 

 
Επιπλέον, η µεταλλογραφική ανάλυση αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τις 
λαµβανόµενες µικροδοµές και µικροσκληρότητες, προκειµένου αυτές να 
χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη του αριθµητικού µοντέλου που θα παρουσιαστεί 
στο Κεφάλαιο 13. 
 

8.5.1 Ηλεκτρόδιο όπως παρελήφθη 
 
Η µικροδοµή του ηλεκτροδίου συγκόλλησης, όπως αυτό παρελήφθη, εικονίζεται στο 
Σχήµα 8.9.  
 

  
 

Σχήµα 8.9 Μικροδοµή ηλεκτροδίου 
 
Πρόκειται για περίπτωση λεπτόκοκκου φερριτο–περλιτικού ηλεκτροδίου. Η µέση 
τιµή της σκληρότητας του ηλεκτροδίου, ήταν 247 HV0.3/20sec.  
 

8.5.2 Ηλεκτρόδιο µετά από παρατεταµένη ωστενιτοποίηση 

 
Η µικροδοµή του ηλεκτροδίου µετά από ωστενιτοποίηση σε υψηλή θερµοκρασία και 
πολύ αργή ψύξη (∆t8/5 ~ 3 hr), όπως περιγράφεται στο πειραµατικό µέρος (§7.6), 
εικονίζεται στο Σχήµα 8.10. 
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Σχήµα 8.10 Μικροδοµή ηλεκτροδίου µετά από παρατεταµένη ωστενιτοποίηση  
 
Πρόκειται για περίπτωση ιδιαίτερα χονδρόκοκκης φερριτο–περλιτικής δοµής. Η µέση 
τιµή της σκληρότητας στην περίπτωση αυτή ήταν 104 HV0.3/20sec. Στο σηµείο αυτό 
έχει ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς τη συµπεριφορά της τελικής σκληρότητας σε 
σχέση µε τον ρυθµό ψύξης ∆t8/5, για την περίπτωση της παρατεταµένης 
ωστενιτοποίησης που συνοδεύεται από πολύ αργή ψύξη, δεδοµένου ότι στα 
περισσότερα διαγράµµατα συνεχούς ψύξης η περίπτωση αυτή δεν περιλαµβάνεται 
πάντα σαφώς. Για να γίνει αυτή η διερεύνηση, θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από τον 
χάλυβα Ck15 και τον χάλυβα St42–3: 
 

• Για τον χάλυβα Ck15 (0.15% C, 0.22% Si, 0.41% Mn, 0.005% Al, 0.05% Cr 
και 0.06% Ni) ψύξη µε ∆t8/5 = 100 sec και ∆t8/5 = 10

4 
sec δίδει σκληρότητες 

140 HV και 110 HV, αντίστοιχα. Η προκύπυτουσα δοµή είναι φερρίτης–
περλίτης. Η διακύµανση της σκληρότητας  είναι της τάξης του 27%.   

• Για τον χάλυβα  St42–3 (0.18% C, 0.21% Si, 0.49% Mn) µετά από 
ωστενιτοποίηση στους 1350 

ο
C και για ψύξη µε ∆t8/5 = 20 sec και ∆t8/5 = 10

2 

sec λαµβάνονται σκληρότητες 190 HV και 169 HV, αντίστοιχα. Η δοµή είναι 
φερρίτης–περλίτης βάσει του σχετικού διαγράµµατος CCT–s [3,4], όπως 
εικονίζεται στο Σχήµα 8.11. 

 

 
 

Σχήµα 8.11 ∆ιάγραµµα CCT–s χάλυβα St42–3, Ta–max = 1350 
o
C [3,4] 
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Για µαγγανιο–πυριτιούχους χάλυβες παρόµοιων περιεκτικοτήτων σε (Mn) και (Si), 
αλλά πολύ χαµηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα (παρόµοιας αυτής του 
ηλεκτροδίου ίσης µε 0.06%), οι τιµές της σκληρότητας αναµένεται να παρουσιάσουν 
ακόµα µικρότερη διακύµανση στο συγκεκριµένο εύρος ∆t8/5 = 20–10

4 
sec για εξίσου 

υψηλές θερµοκρασίες ωστενιτοποίησης. Κατά συνέπεια, η τιµή της σκληρότητας 104 

HV0.3/20sec, που προέκυψε µετά την παρατεταµένη ωστενιτοποίηση του 
ηλεκτροδίου, ελλείψει ακριβέστερων δεδοµένων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέση 
τιµή σκληρότητας, για χρόνους ψύξης του µετάλλου συγκόλλησης της τάξης των 20 

sec ή και µεγαλύτερης.  
 

8.5.3 Βαµµένο ηλεκτρόδιο 

Η µικροδοµή των στερεοποιηµένων σταγόνων µετά από το σχετικό πείραµα της 
ταχείας βαφής από θερµοκρασία ανώτερη της Tliquidus  εικονίζεται στο Σχήµα 8.12 
µαζί µε το σχετικό διάγραµµα CCT [5-9]. 
 

   
 

  
 

Σχήµα 8.12 Μικροδοµή ηλεκτροδίου µετά από βαφή από θερµοκρασία Τliquidus  
 
Πρόκειται για δοµή αποτελούµενη κυρίως από µαρτενσίτη µε µικρό ποσοστό 
κατώτερου µπαινίτη [5-9]. Η θερµοκρασία έναρξης του µαρτενσιτικού 
µετασχηµατισµού κατά τους Bhadeshia et al. [5] στη περίπτωση αυτή είναι της τάξης 
των Μs=486-501 

o
C. Η δοµή αυτή συµφωνεί εν µέρει και µε το φαινόµενο της 

αυξηµένης εµβαπτότητας του µετάλλου συγκόλλησης λόγω θέρµανσης σε πολύ 
υψηλή θερµοκρασία. Επίσης, παρατηρείται ότι το µέγεθος του κόκκου είναι σχετικά 
µικρό, δεδοµένου ότι η θέρµανση ανταποκρίνεται σε περίπτωση πραγµατικής 
συγκόλλησης, όπου δεν επιτυγχάνεται η µεγέθυνση του κόκκου, όπως συµβαίνει στην 
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περίπτωση της θερµικής κατεργασίας. Η µέση τιµή της σκληρότητας µετρήθηκε ίση 
προς 345 HV0.3/20sec. Από το διάγραµµα CCT-s του Σχήµατος 8.12 παρατηρείται ότι η 
µορφή των καµπυλών του µπαινίτη και του µαρτενσίτη είναι παρόµοια αυτών που 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 8.11 για το χάλυβα St42-3 ο οποίος παρουσιάζει 
τριπλάσιο ποσοστό άνθρακα σε σχέση µε το µέταλλο συγκόλλησης. Για την 
περίπτωση του χάλυβα St42-3 του Σχήµατος 8.11, δοµή µε σκληρότητα ίση προς 345 

HV0.3/20sec θα αντιστοιχούσε σε δοµή κυρίως µαρτενσίτη µε µικρά ποσοστά µαλακού 
προευτηκτοειδή φερρίτη (3 %) και κατώτερου µπαινίτη (10 %). ∆εδοµένου ότι το 
βαµµένο µέταλλο συγκόλλησης διαθέτει τρεις φορές λιγότερο άνθρακα, για την 
επίτευξη της ίδιας σκληρότητας αναµένεται η τελική δοµή µετά τη βαφή να είναι 
απαλλαγµένη από τις πιο µαλακές φάσεις του φερρίτη και του κατώτερου µπαινίτη.  

 

8.5.4 Συγκολλήσεις 
 
Όσον αφορά στα συγκολληµένα δοκίµια, έχει γίνει και εκτενής µεταλλογραφική 
µελέτη σε δοκίµια µικρότερων διαστάσεων, όπως αναφέρθηκε σχετικά και στην §7.1. 
Η µελέτη αυτή αποσκοπούσε στο να προσδιορίσει τις συνθήκες συγκόλλησης ώστε η 
προκύπτουσα µικροδοµή στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη να είναι αποδεκτή [10].  
Από τις καµπύλες ψύξης που µετρήθηκαν πειραµατικά προκύπτει πως ο µέσος 
ρυθµός ψύξης είναι 14.42 

ο
C/s στο εύρος 800–500 

ο
C. Για τον προσδιορισµό των 

παραγόµενων µικροδοµών χρησιµοποιήθηκε και το διάγραµµα CCT–s αντί του CCT 
µόνο. Η καµπύλη ψύξης στο διάγραµµα CCT–s παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.13. 

 
Σχήµα 8.13 Καµπύλη ψύξης στο διάγραµµα CCT–s του χάλυβα Ck45 

 
Οι καµπύλες ψύξης σε διαγράµµατα CCT, εικονίζονται στα Σχήµατα 8.14 και 8.15. 
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Σχήµα 8.14 Ψύξη στο διάγραµµα CCT του χάλυβα Ck45 µε Ta–max = 880 
ο
C 

 

 
 

Σχήµα 8.15 Ψύξη στο διάγραµµα CCT του χάλυβα Ck45 µε Ta–max =1050 
ο 
C 

 
Από τα Σχήµατα 8.13–8.15 προκύπτει ότι στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη (ΘΕΖ), οι 
υπάρχουσες µικροδοµές και φάσεις είναι: 
 

� Προευτηκτοειδής φερρίτης, (α) 
� Περλίτης, (α+Fe3C) 
� Υπάρχει µικρό ποσοστό µε Ανώτερο Μπαινίτη, (α+Fe3C), και υπολειπόµενο 

Μαρτενσίτη (Μ) 
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Επιπλέον, προκύπτει ότι το µεγαλύτερο µέρος των µετασχηµατισµών δοµής κατά την 
ψύξη, πραγµατοποιείται στο θερµοκρασιακό εύρος 650 – 500 

ο
C. Τυπική µορφή της 

εγκάρσιας τοµής των πειραµάτων 1 έως 4 εικονίζεται στο Σχήµα 8.16 µετά από τη 
σχετική µεταλλογραφική µελέτη. Οι διαστάσεις της λίµνης συγκόλλησης µετά από 
φωτογράφηση και µέτρηση διααστάσεων µε χρήση στερεοσκοπίου, προσδιορίστηκαν 
ίσες µε ah = 6 mm, bh = 4 mm, chf = 2 mm, chb = 5 mm. Οι διαστάσεις αυτές 
επιβεβαιώθηκαν και µε δοκιµές bead–on–plate. Οι τιµές αυτές θα χρησιµοποιηθούν 
για την περαιτέρω αναλυτική και αριθµητική επεξεργασία [4]. 

 

   
 

  
 

Σχήµα 8.16 Εγκάρσια τοµή πειραµατικών συγκολλήσεων και διπλό ελλειψοειδές 
 
Από το σχήµα 8.16 προκύπτει ότι η θερµικά επηρεασµένη ζώνη εκτείνεται σε 
εγκάρσια απόσταση 6 mm από το µέσο του µετάλλου συγκόλλησης. Ο µέσος όρος για 
κάθε σηµείο σκληροµέτρησης συναρτήσει της απόστασης από τη ραφή, 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.17. 
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Σχήµα 8.17 Εγκάρσια κατανοµή της σκληρότητας στο µέσον του βάθους 
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Από το Σχήµα 8.17 προκύπτει ότι η σκληρότητα του µετάλλου συγκόλλησης είναι 
250 HV0.3N/20sec. Το µέταλλο συγκόλλησης εκτείνεται σε εγκάρσιο µήκος από το 
κέντρο της συγκόλλησης έως την θέση 2 mm. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι η 
σκληρότητα του µετάλλου συγκόλλησης είναι σχεδόν ίδια µε αυτήν του ηλεκτροδίου, 
όπως αυτό παρελήφθη. Η µέγιστη σκληρότητα της θερµικά επηρεασµένης ζώνης που 
εκτείνεται από τα 2 mm έως τα 8 mm είναι 340 HV0.3N/20sec ενώ η µέση σκληρότητα 
είναι της τάξης των 300 HV0.3N/20sec. Η µορφή της καµπύλης στη θερµικά 
επηρεασµένη ζώνη υποδεικνύει έµµεσα ότι όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία 
ωστενιτοποίησης Τa–max, τόσο µεγαλύτερη είναι και η εµβαπτότητα υπό σταθερό 
χρόνο ψύξης ∆t8/5. Πράγµατι, σηµεία κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης παρουσιάζουν 
και αυξηµένη σκληρότητα σε σχέση µε τα γειτονικά τους που βρίσκονται σε 
µεγαλύτερη απόσταση. Τέλος, η σκληρότητα του µετάλλου βάσης είναι ίση µε 220 

HV0.3N/20sec. Σε επίπεδο µικροδοµής, οι παραγόµενες δοµές εικονίζονται στα Σχήµατα 
8.18, 8.19 και 8.20. 
 

  
 

Σχήµα 8.18 Μέταλλο συγκόλλησης (ΜΣ) 
 

   
 

Σχήµα 8.19 Θερµικά επηρεασµένη ζώνη (ΘΕΖ) 
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Σχήµα 8.20 Μέταλλο βάσης (ΜΒ) 
 
Από το Σχήµα 8.20 προκύπτει ότι το µέταλλο βάσης αποτελείται από λεπτόκοκκο 
προευτηκτοειδή φερρίτη και περλίτη. Ο προσανατολισµός των κόκκων οφείλεται 
στην κατεργασία της έλασης. Στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη (Σχήµα 8.19)  
παρατηρείται επίσης φερριτοπερλιτική δοµή, µε ποσοστά µπαινίτη. Οι ρυθµοί ψύξης 
στο µέταλλο συγκόλλησης είναι παρόµοιοι µε αυτούς που λαµβάνουν χώρα στη ΘΕΖ, 
αλλά η µικρογραφική δοµή είναι διαφορετική (Σχήµα 8.18). Αυτό οφείλεται στο ότι 
το µέταλλο συγκόλλησης έχει σηµαντικά διαφορετική χηµική σύσταση από το 
µέταλλο βάσης. Βάσει σχετικών µελετών [5], η ύπαρξη εγκλεισµάτων φερριτικού 
οξειδίου επιβοηθά την ανάπτυξη του φερρίτη, όχι µόνο στα όρια των κόκκων του 
ωστενίτη αλλά και εντός αυτού. Το µέταλλο συγκόλλησης αποτελείται από 
λεπτόκοκκο φερρίτη – περλίτη. Σχετικές µελέτες στο µέταλλο συγκόλλησης 
παρόµοιας χηµικής σύστασης έχουν αναφέρει και την ύπαρξη µικρών ποσοτήτων 
αλοτριοµορφικού φερρίτη, φερρίτη Windmanstätten και βελονοειδή φερρίτη [5], που 
όσον αφορά στην οπτική παρατήρηση, δεν ανιχνεύτηκαν (βλέπε και Σχήµα 8.12). 
Τέλος, εντοπίστηκε και µικρή ποσότητα µαρτενσίτη και υπολειπόµενου ωστενίτη στη 
θερµικά επηρεασµένη ζώνη, όπως εικονίζεται και στο Σχήµα  8.21. 
 
 

  
 

Σχήµα 8.21 Μαρτενσίτης κοντά στη διεπιφάνεια ΜΣ και ΘΕΖ 
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8.6 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 
Έγιναν συνολικά 40 µετρήσεις των παραµενουσών τάσεων, µε χρήση της µεθόδου 
διάτρησης τυφλής οπής. Η ακριβής θέση της εκάστης µέτρησης αναφέρεται στο 
πειραµατικό µέρος στην §7.9 και στο Σχήµα 8.22. Στο Σχήµα 8.22 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών. 
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Σχήµα 8.22 Κατανοµή παραµενουσών τάσεων – πειραµατικές µετρήσεις 
 
Οι διατρήσεις αυτές θεωρούνται µεγάλης ακρίβειας, διότι έδωσαν χαλάρωση που 
προσεγγίζει την οµοιόµορφη συµπεριφορά (βλέπε Παράρτηµα Ι), κάτι που αποτελεί 
προϋπόθεση της µεθόδου αλλά και αναµενόµενο αποτέλεσµα για συγκολλήσεις 
λεπτών ελασµάτων. Επίσης, δεν έδωσαν επίπεδη διάτµηση, δηλαδή οι κύριοι άξονες 
της φόρτισης συνέπεσαν µε τη διεύθυνση των strain gauges. Αυτοί ταυτίζονται µε το 
διαµήκη και τον εγκάρσιο άξονα της συγκόλλησης, οδηγώντας σε πολύ µικρές τιµές 
διάτµησης (<10 ΜPa). Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε βασικό κριτήριο για τον έλεγχο 
της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων. Από την  άλλη, προβλήµατα που αφορούν στη 
πειραµατική διαδικασία (έκκεντρη διάτρηση) δεν επέτρεψε την λήψη τουλάχιστον 3 – 
4 µετρήσεων στα ίδια σηµεία κάτι που καθιστά τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 8.22 
ως µη πλήρη για κάθε θέση µέτρησης. Στις υπόλοιπες µετρήσεις εκτός αυτών που 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 8.22, παρουσιάστηκαν σφάλµατα τα οποία δεν επέτρεπαν 
τον περαιτέρω υπολογισµό των παραµενουσών τάσεων. Τέτοια σφάλµατα αφορούν 
σε αποκόλληση των strain gauges, έκκεντρη διάτρηση και ασταθή ή/και ασθενική 
ηλεκτρονική απόκριση. Από το Σχήµα 8.22 συµπεραίνεται ότι: 
 

� Οι διαµήκεις τάσεις κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης είναι εφελκυστικές. 
Αντιστρέφουν το πρόσηµό τους σε εγκάρσια απόσταση y=30–45 mm από τον 
άξονα της ραφής. Η µέγιστη εφελκυστική διαµήκης τάση που µετρήθηκε ήταν 
ίση µε περίπου 350 MPa και η µέγιστη θλιπτική ίση µε –60 MPa. 

� Οι εγκάρσιες τάσεις κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης και τη θερµικά 
επηρεασµένη ζώνη είναι εφελκυστικές  και οµοιόµορφες, της τάξης των 120 

MPa. Αντιστρέφουν το πρόσηµό τους σε απόσταση περίπου 40 mm από τον 
άξονα της ραφής.  

� Η µέγιστη θλιπτική εγκάρσια τάση που µετρήθηκε ήταν –48 MPa 
� Τόσο οι διαµήκεις όσο και οι εγκάρσιες κατανοµές των τάσεων δείχνουν να 

συµφωνούν εν γένει µε κατανοµές αντίστοιχων συγκολλήσεων.  
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� Με τη µέθοδο της διάτρησης της τυφλής οπής δεν κατέστη δυνατή η µέτρηση 
των παραµενουσών τάσεων πάνω στο µέταλλο συγκόλλησης, δεδοµένης της 
πολύ τραχείας επιφάνειάς του. 

 
Οι τιµές αυτές εκφράζουν τη συνολική εντατική κατάσταση προερχόµενη από 
διάφορες αιτίες (παραµένουσες τάσεις, αντιδράσεις στήριξης) στα σηµεία της 
µέτρησης. 
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8.7 ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

 
Όπως αναφέρθηκε και στο πειραµατικό µέρος στην §7.5.3, χρησιµοποιήθηκαν strain 
gauges για την καταγραφή των παραµορφώσεων στη µη µόνιµη κατάσταση κατά τη 
διάρκεια των συγκολλήσεων. Οι  µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια 
των πειραµάτων 3 και 4. Η αναλυτική επεξεργασία των µετρήσεων και η εµβάθυνση 
πέραν των όσων παρουσιάζονται στο παρόν θα πραγµατοποιηθεί σε µεταδιδακτορικό 
επίπεδο. 
 

8.7.1 Πείραµα 3 

 
Οι µεταβατικές και µόνιµες παραµορφώσεις στα σηµεία τοποθέτησης των 
επιµηκυνσιοµέτρων ηλεκτρικής αντίστασης (strain gauges) κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης των πειραµάτων εικονίζονται στο Σχήµα 8.23 για τις διαµήκεις συνιστώσες 
(Χ), στην άνω (U) και κάτω (D) πλευρά των δοκιµίων. Η σηµείωση π.χ. Χ60U, 
υπονοεί µέτρηση κατά τον άξονα Χ, σε απόσταση 60 mm από τον άξονα της ραφής, 
στην άνω (U – up) πλευρά των ελασµάτων.  
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Σχήµα 8.23 Παραµορφώσεις που µετρήθηκαν µε τα strain gauges – άξονας Χ 
 
Οι µεταβατικές και µόνιµες παραµορφώσεις για τις εγκάρσιες συνιστώσες (Υ), στην 
άνω (U) και κάτω (D) πλευρά των δοκιµίων εικονίζονται στο Σχήµα 8.24. 
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Σχήµα 8.24 Παραµορφώσεις που µετρήθηκαν µε τα strain gauges – άξονας Υ 

 

8.7.2 Πείραµα 4 
 
Οι µεταβατικές και µόνιµες παραµορφώσεις στα σηµεία τοποθέτησης των 
επιµηκυνσιοµέτρων ηλεκτρικής αντίστασης (strain gauges) κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης των πειραµάτων εικονίζονται στο Σχήµα 8.25 για τις διαµήκεις συνιστώσες 
(Χ), στην άνω (U) και κάτω (D) πλευρά των δοκιµίων. 
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Σχήµα 8.25 Παραµορφώσεις που µετρήθηκαν µε τα strain gauges – άξονας Χ 
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Οι µεταβατικές και µόνιµες παραµορφώσεις για τις εγκάρσιες συνιστώσες (Υ), στην 
άνω (U) και κάτω (D) πλευρά των δοκιµίων εικονίζονται στο Σχήµα 8.26. 
 

-350

-250

-150

-50

50

150

250

350

0 500 1000 1500 2000

Χρόνος (sec)

M
ic

ro
S

tr
a
in Y60U

Y80U

Y60D

Y80D

 
 

Σχήµα 8.26 Παραµορφώσεις που µετρήθηκαν µε τα strain gauges – άξονας Υ 
 

8.7.3 Επεξεργασία Αποτελεσµάτων 

 
Όπως αναφέρθηκε και στην §8.6, οι τιµές των παραµορφώσεων εκφράζουν τη 
συνολική παραµόρφωση οφειλόµενη σε διάφορα αίτια. Από τις κατανοµές των 
Σχηµάτων 8.23 και 8.25 (διαµήκεις συνιστώσες) παρατηρείται ότι µετά από ένα 
µεταβατικό στάδιο, που χαρακτηρίζεται από τη µεγιστοποίηση της µέτρησης είτε 
προς θετικές είτε προς αρνητικές τιµές, ακολουθεί τµήµα καµπύλης που στρέφει τα 
κοίλα προς τα κάτω για την άνω επιφάνεια του ελάσµατος και προς τα άνω για την 
κάτω επιφάνεια, αντίστοιχα. Το τµήµα αυτό της καµπύλης αποδίδει την απόκριση 
των παραµορφώσεων καθώς αναπτύσσονται οι διαµήκεις καµπτικές παραµορφώσεις 
στα δοκίµια κατά την ψύξη. Έτσι, τελικά, η άνω επιφάνεια τείνει να είναι προς πιο 
θετική παραµόρφωση, σε αντίθεση µε την κάτω επιφάνεια που τείνει προς αρνητική 
παραµόρφωση. Η µη συµµετρικότητα στην τελική τιµή που δεν θα ήταν αναµενόµενη 
σε καθαρή κάµψη, οφείλεται στην ύπαρξη δευτερογενών συνιστωσών 
παραµόρφωσης, όπως η θερµική. Η διαφορά του πρόσηµου στο µέγιστο της 
καµπύλης µεταξύ της άνω και της κάτω επιφάνειας οφείλεται και στο ότι το σηµείο 
µέτρησης της άνω επιφάνειας θερµαίνεται πρώτο σε σχέση µε το κάτω, λόγω της 
κλίσης κατά το πάχος του µετώπου διάδοσης της θερµότητας στο έλασµα. 
Αντίστοιχες παρατηρήσεις ισχύουν για τις εγκάρσιες συνιστώσες που εικονίζονται 
στα Σχήµατα 8.24 και 8.26, λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την εγκάρσια διεύθυνση 
κύρια αιτία ανάπτυξης τάσεων είναι και η προκαλούµενη γωνιακή παραµόρφωση των 
ελασµάτων. Για τον έλεγχο της επαναληψιµότητας παρουσιάζεται στο Σχήµα 8.27 η 
συµπεριφορά των αξονικών παραµορφώσεων για τα Πειράµατα 3 και 4 στην άνω 
πλευρά των ελασµάτων. 
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Σχήµα 8.27 Έλεγχος επαναληψιµότητας, Παραµορφώσεις – άξονας Χ 

 
Από το Σχήµα 8.27 προκύπτει ότι ενώ ποιοτικά η επαναληψιµότητα είναι σε καλά 
επίπεδα, ποσοτικά, οι καµπύλες του Πειράµατος 4 είναι υπερκείµενες αυτών του 
Πειράµατος 3. Η µετάθεση αυτή αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου (άρα και της 
ψύξης) και µειώνεται όσο αυξάνεται η εγκάρσια απόσταση. Η  διαφορά στις τελικές 
τιµές των αξονικών παραµορφώσεων στην άνω επιφάνεια του ελάσµατος οφείλεται 
στο ότι κατά το Πείραµα 4 αναπτύχθηκαν µεγαλύτερες µετατοπίσεις λόγω της 
αστάθειας του τόξου κατά την έναρξη της συγκόλλησης. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί, 
ότι η επίτευξη της επαναληψιµότητας στη µη µόνιµη κατάσταση είναι ουσιαστικά 
πολύ δύσκολη δεδοµένων των πολλών αστάθµητων παραγόντων κατά την 
κατεργασία µε τη µέθοδο συγκόλλησης SMAW. ∆εν έχει βρεθεί σχετική αναφορά 
στην βιβλιογραφία. 
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Για καλύτερη εποπτεία, παρουσιάζονται στο Σχήµα 8.28 οι καµπύλες της εξέλιξης 
των παραµορφώσεων στην άνω (60U) και τη κάτω πλευρά (60D) των συγκολλητών 
δοκιµίων στη θέση y=60 mm του Πειράµατος 3. 
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Σχήµα 8.28 Υπέρθεση καµπυλών παραµόρφωσης – χρόνου 

 
Εδώ πρέπει να τονιστεί ξανά, ότι οι τιµές των παραµορφώσεων που παρουσιάζονται 
στα Σχήµατα 8.23 – 8.28 αποτελούν τη συνολική παραµόρφωση, αυτή δηλαδή που 
µετριέται µε τους αισθητήρες, καθώς τα ελάσµατα θερµαίνονται και αποψύχονται, 
ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις παραµορφώσεις – µετατοπίσεις και στις τρεις 
διευθύνσεις. Μετά την πλήρη ψύξη, η τελική τιµή των καµπυλών στα Σχήµατα 8.23 – 

8.28 αφορά µόνο στις παραµένουσες µηχανικές  παραµορφώσεις x
mε  και y

mε . Για 

την τελική χρονική στιγµή κατά την οποία έχει επέλθει πλήρης ψύξη, η διαµήκης και 
η εγκάρσια συνιστώσα του µητρώου των τάσεων δίδεται από τις: 
 

( )y
m
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  (8.1) 

και   

( )x
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y
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ν
σ +

−
=

21
  (8.2) 

 
υπό την προϋπόθεση ότι το σηµείο µέτρησης δεν έχει υποστεί διαρροή, αίτηµα που 
εξετάστηκε µε το κριτήριο διαρροής κατά Von Mises σε όλο το µήκος των καµπυλών 
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µε κατάλληλη αποσύζευξη της µηχανικής και της θερµικής συνιστώσας της 
παραµόρφωσης.  Η αποσύζευξη αφορά στην αφαίρεση της θερµικής παραµόρφωσης 
από τη συνολική παραµόρφωση που µετράει το strain gauge. Αυτό καθίσταται δυνατό 
δεδοµένου ότι στα σηµεία µέτρησης έχει γίνει καταγραφή της θερµοκρασίας 
(Σχήµατα 8.3 και 8.6) άρα και της θερµικής συνιστώσας της παραµόρφωσης, ίσης µε 
ε
Τ
=αth∆Τ. Στους Πίνακες 8.2 και 8.3, εικονίζονται οι τελικές τιµές των 

παραµορφώσεων που µετρήθηκαν στα σηµεία τοποθέτησης των αισθητήρων. 
Παρουσιάζονται, επίσης και οι τιµές των τάσεων που προέκυψαν από τις 
παραµορφώσεις αυτές. 

 
Πίνακας 8.2 Παραµένουσες τάσεις – παραµορφώσεις στο Πείραµα 3 

 
Θέση Παραµόρφωση (µε) – x Παραµόρφωση  (µε) – y Τάση 

σΧ (MPa) 
Τάση 

σy (Mpa) 

60U 204 –9 43 10 

80U –75 159 –7.3 31 

60D –782 207 –162 –0.8 

80D –857 72 –187 –35 

 
Πίνακας 8.3 Παραµένουσες τάσεις – παραµορφώσεις στο Πείραµα 4 

 
Θέση Παραµόρφωση (µε) – x Παραµόρφωση  (µε) – y Τάση 

σΧ (MPa) 
Τάση 

σy (MPa) 

60U 534 –13 118 30 

80U 134 149 38 41 

60D –795 305 –158 20 

80D –967 109 –209 –34 

 
Θεωρώντας ότι στα σηµεία µέτρησης µε τα strain gauges η συµπεριφορά του υλικού 
είναι ελαστική, µπορεί κανείς να διαχωρίσει στα σηµεία αυτά, τη διαµήκη και την 
εγκάρσια καµπτική συνιστώσα από τη συνολική τελική διαµήκη και εγκάρσια 
παραµόρφωση αντίστοιχα,  υπολογίζοντας έτσι τη συνιστώσα που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην αµιγώς θερµική διέγερση. Η θερµική παραµόρφωση θεωρείται ότι 
προκύπτει ως το ηµιάθροισµα των παραµορφώσεων που µετρήθηκαν στην άνω και 
την κάτω πλευρά των ελασµάτων. Οι τιµές των τάσεων θερµικής προέλευσης 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 8.4 και 8.5. 
 

Πίνακας 8.4 Θερµικές παραµένουσες τάσεις στο Πείραµα 3 
 

      

Θέση Παραµόρφωση 

(µε) – x 

Παραµόρφωση  

(µε) – y 

Θερµική 
παραµόρφωση 

(µε) – x 

Θερµική 
παραµόρφωση 

(µε) – y 

Θερµική 
τάση 

60U 204 –9 

60D –782 207 

–289 –46 σX=–67 
σy=–27 

80U –75 159 

80D –857 72 

–466 115 σX=–97 
σy=–2.4 

 
Πίνακας 8.5 Θερµικές παραµένουσες τάσεις στο Πείραµα 4 
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Θέση Παραµόρφωση 

(µε) – x 

Παραµόρφωση  

(µε) – y 

Θερµική 
παραµόρφωση 

(µε) – x 

Θερµική 
παραµόρφωση 

(µε) – y 

Θερµική 
τάση 

60U 534 –13 

60D –795 305 

–130 146 σX=–20 
σy=24 

80U 134 149 

80D –967 109 

–416 129 σX=–85 
σy=3.7 

 
Οι τάσεις αυτές είναι οι τάσεις που θα αναπτύσσονταν στα συγκολλητά τεµάχια, εάν 
δεν προκαλούνταν σε αυτά η γωνιακή και διαµήκης καµπτική παραµόρφωση. Η 
περίπτωση αυτή αφορά π.χ. σε µετωπικές συγκολλήσεις, λεπτών ελασµάτων, µίας 
στρώσης, όπου το µέταλλο συγκόλλησης εναποτίθεται οµοιόµορφα κατά το βάθος 
µεταξύ των δύο ελασµάτων. Από τις τιµές που υπολογίστηκαν, προκύπτει ότι σε 
εγκάρσια απόσταση 60 mm αναµένoνται αρνητικές διαµήκεις τάσεις που µεγαλώνουν 
όσο κινείται κανείς προς την εγκάρσια απόσταση των 80 mm, µια παρατήρηση που 
είναι σε συµφωνία µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ, 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ – 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Ck45  

 

9.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Με το όρο θερµική – µεταλλουργική – µηχανική σύζευξη εννοείται η διαδικασία 
εκείνη η οποία θα επιτρέψει τη σύνδεση των τριών προβληµάτων, του θερµικού, των 
µετασχηµατισµών δοµής – µεταλλουργικού και του µηχανικού προβλήµατος, 
συναρτήσει του χρόνου κατά την εξέλιξη της συγκόλλησης [1 – 3]. Η εισαγωγή των 
µεταλλουργικών µετασχηµατισµών δεν είναι πάντα αναγκαία και έχει πολλές φορές 
αγνοηθεί, ειδικά σε περιπτώσεις ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων [4], όπως επίσης 
και χαλύβων χαµηλής αντοχής [5], στους οποίους οι µετασχηµατισµοί δοµής στερεάς 
κατάστασης είναι αµελητέοι ή λαµβάνουν χώρα σε πολύ υψηλή θερµοκρασία. Στην 
περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία άµεσης διασύνδεσης του µηχανικού µε το 
θερµικό πρόβληµα, αγνοώντας τους µετασχηµατισµούς δοµής στερεάς κατάστασης. 
 

9.2 ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
Το θερµικό πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στη µέτρηση µε πείραµα ή την επίλυση µε 
αναλυτικά ή αριθµητικά µοντέλα της µη µόνιµης θερµοκρασιακής κατανοµής στο 
χάλυβα µέχρι της πλήρους ψύξης κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Αφού γίνει η 
έναυση του τόξου, τα προς συγκόλληση ελάσµατα θερµαίνονται και δηµιουργείται η 
λίµνη συγκόλλησης. Κατά την κίνηση του ηλεκτροδίου κατά µήκος των ελασµάτων, 
η λίµνη συγκόλλησης ακολουθεί µε την ίδια σταθερή ταχύτητα, διατηρώντας 
σταθερά τα γεωµετρικά της χαρακτηριστικά. Θεωρώντας κατανοµή θερµικής 
φόρτισης που βασίζεται στην κατανοµή Gauss, η µοντελοποίηση µπορεί να γίνει 
σύµφωνα µε τρεις βασικές κατηγορίες: 
 
1. Περιγράφοντας τη θερµική φόρτιση ως επιφανειακή κατανοµή ισχύος (W/mm

2) 
που κινείται κατά µήκος της ραφής συγκόλλησης και έχει ως συνέπεια να 
δηµιουργείται η κινούµενη λίµνη συγκόλλησης.  

 
2. Περιγράφοντας τη θερµική φόρτιση µέσω της λίµνης συγκόλλησης ως χωρική 

κατανοµή ισχύος (W/mm
3) που κινείται κατά µήκος της ραφής συγκόλλησης.  

 
3. Μικτή µέθοδος των 1 και 2.  
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9.2.1 Επιφανειακή κατανοµή 

 

9.2.1.1 Κατανοµή GAUSS 

 
Κατά το µοντέλο επιφανειακής κατανοµής Gauss [6 – 8], η πυκνότητα της πηγής 
θερµότητας περιγράφεται ως: 
 

2

max)( Cr
eqrq
−=  (9.1) 

 
όπου q (W/mm

2) η προσδιδόµενη ισχύς, qmax η µέγιστη τιµή της κατανοµής (W/mm
2), 

r η ακτίνα από το κέντρο της δέσµης (mm) και C o δείκτης συγκέντρωσης της δέσµης 
(1/mm

2). Για τις συγκολλήσεις µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια (SMAW) ο δείκτης C 

έχει τιµή 1~2.5 cm
–2. Η συνολική ισχύς που προσδίδει η δέσµη υπολογίζεται βάσει 

της: 
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Η ωφέλιµη διάµετρος dn της εστίας της δέσµης θεωρείται αυτή πέραν της οποίας η 
προσδιδόµενη ισχύς είναι µικρότερη της 0.05qmax. Με αντικατάσταση προκύπτει ότι: 
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Η ισοδύναµη δέσµη σταθερής κατανοµής ενέργειας ίσης µε qmax και κυκλικής εστίας 
έχει διάµετρο: 

 

C
do

2
=   (9.4) 
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9.2.1.2 Κατανοµή απλού ελλειψοειδούς 

 
Η περίπτωση απλού ελλειψοειδούς  εικονίζεται στο Σχήµα 9.1 

 
Σχήµα 9.1 Περίπτωση απλού ελλειψοειδούς 

 
όπου αsm, bsm, csm οι τιµές της ηµι–διάστασης του τόξου στους αντίστοιχους άξονες x, 
y, z µε  αsm=bsm=csm. Οι τιµές της επιφανειακής κατανοµής δίδονται [9 – 11] από την: 
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Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η κίνηση του απλού ελλειψοειδούς κατά τον άξονα +x 
µε ταχύτητα vsp, η επιφανειακή κατανοµή περιγράφεται και από την πιο κάτω σχέση: 
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9.2.2 Χωρική κατανοµή διπλού ελλειψοειδούς 

 
Στην περίπτωση του µοντέλου του διπλού ελλειψοειδούς [12 – 14], η κατανοµή 
περιγράφεται µέσω δύο ελλειψοειδών καµπυλών και των δύο ηµιαξόνων τους όπως 
αυτό εικονίζεται στο Σχήµα 9.2.  
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Σχήµα 9.2 Χωρική κατανοµή διπλού ελλειψοειδούς 

 
Οι εξισώσεις που περιγράφουν την κατανοµή κατά το διπλό ελλειψοειδές είναι οι 
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όπου Qf και Qr η πυκνότητα ισχύος προπορευόµενης και ακολουθούµενης 
ελλειψοειδούς, αντίστοιχα, rf και rb τα ποσοστά εναπόθεσης της ισχύος στην 
προπορευόµενη και ακολουθούµενη ελλειψοειδή (rf+rb=2) και Q η ωφέλιµη 
αποτιθέµενη ισχύς (Q=ηVI). Οι διαστάσεις των ηµιαξόνων προσδιορίζονται 
πειραµατικά µετά από κατάλληλη µεταλλογραφική επεξεργασία των τεµαχίων (π.χ. 
πείραµα εναπόθεσης στρώσης) και λαµβάνονται κατά 10 % µικρότερες σε σχέση µε 
τη λίµνη συγκόλλησης. Τα όρια αυτά µπορούν να θεωρηθούν και ως οι περιοχές όπου 
η τιµή της φόρτισης είναι µικρότερη του 5 % της µέγιστης τιµής της κατανοµής. 
Σηµειώνεται, επίσης, ότι: 
 

hb

b

hf

f

c

r

c

r
= , 

hbhf

hf

f
cc

c
r

+
=

2
 και 

hbhf

hb
b

cc

c
r

+
=

2
  (9.8) 

 
Τέλος, στο επίπεδο συµµετρίας οι τιµές της ισχύος οφείλουν να ταυτίζονται. Για την 
περίπτωση που θεωρηθεί ότι cchf=cchb, η τελευταία εξίσωση µεταπίπτει σε αυτήν του 
απλού ελλειψοειδούς. Η ύπαρξη των πέντε αγνώστων παραγόντων (µετρήσιµων κατά 
το πείραµα) καθιστά το µοντέλο του διπλού ελλειψοειδούς ως το βέλτιστο για 
µοντελοποίηση θερµικού φαινόµενου σε τρεις διαστάσεις. Ως ενδεικτικές τιµές 
αναφέρονται ah = 10 mm, bh = 2 mm, chf = 10 mm, chb = 20 mm για V = 26 V, I = 230 

A, ηa = 0.85, v = 5 mm/sec, µε τεχνική GMAW σε τεµάχια πάχους 20 mm για 
µετωπική συγκόλληση και ah = 6.25 mm, bh = 5 mm, chf = 4 mm, chb = 25 mm για V = 
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34 V, I = 265 A, ηa = 0.80, v = 5 mm/sec, µε τεχνική GMAW σε τεµάχια πάχους 10 
mm για συγκόλληση ταφ [7].  
 

9.2.3 Μικτή κατανοµή  

 
Εάν θεωρηθεί ότι η προσφεροµένη ισχύς κατανέµεται τόσο επιφανειακά, Qs, όσο και 
χωρικά, , [15, 16] τότε ισχύει: 
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Με κατάλληλη επιλογή του συντελεστή kB είναι δυνατή η µοντελοποίηση της 
προσφερόµενης ισχύος είτε ως µόνο χωρική είτε ως µόνο επιφανειακή. Κατ’ 
επέκταση, για την περίπτωση του διπλού ελλειψοειδούς µπορεί να ληφθεί ότι: 
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9.3 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

9.3.1 Γενικά 

 
Για να εισαχθεί η µεταλλουργική παράµετρος στη µελέτη του προβλήµατος, πρέπει 
να περιγραφεί ο µετασχηµατισµός της µικροδοµής συναρτήσει της θερµοκρασίας και 
των µηχανικών ιδιοτήτων. Εν συνεχεία, θα πρέπει ο µελετητής να εισάγει τα 
µεταλλουργικά φαινόµενα στις τελικές εξισώσεις–θεωρήσεις των µοντέλων που 
αναπτύσσει. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν πειραµατικά δεδοµένα (κατά 
συνέπεια θα πρέπει να έχει προηγηθεί η κατεργασία), τα µοντέλα µεταπίπτουν σε 
µοντέλα «ανάλυσης» του φαινόµενου, ενώ εάν το θερµο–µεταλλουργικό πρόβληµα 
αντιµετωπιστεί µόνο µέσω διαγραµµάτων µετασχηµατισµών στερεάς κατάστασης π.χ 
CCT, TTT ή άλλων θεωρήσεων,  τα µοντέλα εντάσσονται στην κατηγορία της 
«πρόβλεψης». 
 

9.3.2 Μετασχηµατισµοί δοµής 

 
Η διάδοση της θερµότητας στα προς συγκόλληση ελάσµατα προκαλεί αύξηση της 
θερµοκρασίας πέραν της τιµής Α1 και αργότερα πέραν της Τsolidus, µεταβάλλοντας την 
κρυσταλλική δοµή του υλικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µέρος της ισχύος να 
απορροφάται ως ενέργεια µετασχηµατισµού, και να µεταβάλλονται, αναλόγως, η 
θερµική αγωγιµότητα και η ειδική θερµότητα σε σχέση µε τη φυσική–
µεταλλογραφική κατάσταση του σώµατος. Η αντίστοιχη διαδικασία παρατηρείται και 
κατά την ψύξη, όπου οι µετασχηµατισµοί υγρής–στερεής και αργότερα στερεής–
στερεής φάσης µεταβάλλουν τις θερµικές ιδιότητες του υλικού. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση τα κρίσιµα µεγέθη, για κάθε σηµείο της συγκόλλησης, που είναι 
απαραίτητα για τη σύνδεση του θερµικού προβλήµατος µε το µεταλλουργικό είναι τα 
εξής: 
 

1. Ο ρυθµός θέρµανσης σε θερµοκρασία άνω της Α1  
2. Η µέγιστη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης Τa,max  
3. Ο χρόνος παραµονής στη θερµοκρασία αυτή 
4. Ο χρόνος ψύξης ∆t8/5, που µπορεί να θεωρηθεί σταθερός για όλη την περιοχή 

της συγκόλλησης [7,17,18].  
 
Η περιοχή της συγκόλλησης, ή γενικότερα µιας θερµικής κατεργασίας, 
κατηγοριοποιείται σε πέντε περιοχές. Τα εύρη των θερµοκρασιών που  καθορίζουν τις 
περιοχές αυτές είναι:  
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  (9.12) 

 
Για τη σύνδεση του θερµικού µέρους µε το αντίστοιχο µεταλλουργικό στην 
περίπτωση της συγκόλλησης, απαιτείται η γνώση των µεγεθών που αναφέρθηκαν 
πρωτύτερα. Η µικροδοµή για την περίπτωση των σκληρών χαλύβων, µετά το πέρας 
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της συγκόλλησης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της µεγάλης 
ανοµοιογένειας που παρατηρείται.  
 
Στη συνέχεια, θα εξετασθεί η αναµενόµενη µικροδοµή για την περίπτωση µίας 
συνηθισµένης συγκόλλησης σκληρού χάλυβα, κατά την οποία οι ρυθµοί θέρµανσης 
και ψύξης είναι οι τυπικοί των συµβατικών συγκολλήσεων.  
 

• Για τις περιοχές για τις οποίες Τ<Α1 µπορεί να θεωρηθεί ότι το µέταλλο βάσης 
παραµένει τυπικά ανεπηρέαστο όσον αφορά στο είδος της µικρογραφικής 
δοµής.  

• Στην περιοχή της µερικής ωστενιτοποίησης Α1<Τ<Α3, κατά τη θέρµανση οι 
αρχικοί κόκκοι του περλίτη µετασχηµατίζονται σε ωστενίτη (διαλυτοποίηση 
του Fe3C), αφήνοντας τους κόκκους του προευτηκτοειδούς φερρίτη 
ανεπηρέαστους, ενώ στην ψύξη, οι κόκκοι του ωστενίτη µετασχηµατίζονται 
σε λεπτόκοκκο µπαινίτη και µαρτενσίτη.  

• Στη περιοχή της πλήρους ωστενιτοποίησης, για την οποία Α3<Τ<850 
ο
C, ο 

πλήρης µετασχηµατισµός των αρχικών φάσεων σε ωστενίτη και η 
ακολουθούµενη ψύξη οδηγεί σε µεγάλες ποσότητες περλίτη και µικρές 
ποσότητες φερρίτη και µπαινίτη στα όρια των κόκκων. Σηµειώνεται, πως η 
µέγιστη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης που προκύπτει από την επίλυση του 
θερµικού µέρους, καθορίζει το µέγεθος του κόκκου του ωστενίτη ή, 
ισοδύναµα, το µήκος των ορίων του κόκκου του ωστενίτη από τα όρια του 
οποίου ξεκινάει η πυρηνοποίηση των µαλακότερων µικροδοµών και κατά 
έµµεσο τρόπο καθορίζει την ταχύτητα των µετασχηµατισµών στη στερεά 
κατάσταση.  

• Η περιοχή της υπερθέρµανσης, κατά την οποία Α3<<Τ<Τsolidus, οδηγεί σε 
υπέρµετρη µεγέθυνση του ωστενίτη, ο οποίος κατά την ψύξη οδηγεί σε 
µαρτενσιτική δοµή (σε αντίθεση µε τον φερρίτη Windmanstätten για 
µαλακούς χάλυβες), µε πολύ µικρά ποσοστά µπαινίτη και περλίτη στα όρια 
των κόκκων. Γενικά, στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη η κοκκοµετρία 
παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση και το µέγεθος του κόκκου είναι εν 
γένει µικρότερο αυτού της περιοχής του µετάλλου συγκόλλησης για τα οποία 
ισχύει ότι Τsolidus<T.  

 
Η κινητική των µετασχηµατισµών µεταξύ θερµικής κατεργασίας και συγκόλλησης 
δεν είναι πάντα η ίδια, αντίθετα πολλές φορές είναι διαφοροποιηµένη. Ο υψηλός 
ρυθµός θέρµανσης κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης δυσχεραίνει τους 
µετασχηµατισµούς δοµής στη στερεά κατάσταση, καθότι ο χρόνος πυρηνοποίησης 
του ωστενίτη είναι πολύ µικρός. Οι κρίσιµες θερµοκρασίες Α1 και Αc3 µεταβάλλονται 
αναλόγως του ρυθµού θέρµανσης, µε αποτέλεσµα να διαφοροποιούνται σηµαντικά σε 
σχέση µε αυτές που προκύπτουν από το διάγραµµα ισορροπίας των φάσεων Fe–Fe3C. 
Κατά συνέπεια, διαφοροποιείται η κινητική των µετασχηµατισµών δοµής στη στερεά 
κατάσταση σε σχέση µε µια απλή θερµική κατεργασία. Όπως µπορεί να παρατηρηθεί 
και από το αντίστοιχο διάγραµµα του Σχήµατος 9.3 [19], η διαφορά των δύο 
διαγραµµάτων CCT µε Τa–max =1000 

o
C και CCT µε Τa–max = 1400 

o
C για την 

περίπτωση του χάλυβα St52, έγκειται στη σηµαντική αύξηση της εµβαπτότητας και 
στη µετατόπιση των γεωµετρικών τόπων προς τα δεξιά, όπως άλλωστε αυτό έχει ήδη 
αναλυθεί για την περίπτωση του χάλυβα Ck45 (Σχήµατα 8.14 και 8.15).  
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Σχήµα 9.3 Επίδραση θερµοκρασίας ωστενιτοποίησης στο διάγραµµα CCT 
 
Κατά συνέπεια, για τον ίδιο ρυθµό ψύξης, η τάση για µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό 
αυξάνεται στις περιοχές µε υψηλότερη Τa–max. Είναι γνωστό, επίσης, ότι όσο 
µεγαλύτερη και πιο χονδρόκοκκη είναι η κοκκοµετρία του ωστενίτη, τόσο 
µεγαλύτερη είναι και η δυνατότητά του για σκλήρυνση, καθότι, όπως αναφέρθηκε και 
προηγουµένως, µειώνεται το µήκος των ορίων των κόκκων του ωστενίτη, που κατά 
την ψύξη θα οδηγήσει σε σηµεία πυρηνοποίησης µαλακότερων δοµών. Ισοδύναµα, 
µπορεί να διατυπωθεί ότι τα διαγράµµατα CCT είναι χρονικά µετατοπισµένα προς τα 
δεξιά. Η συµπεριφορά αυτή είναι αρκετά επιλεκτική όσον αφορά στη χηµική 
σύσταση του υλικού και δεν θα πρέπει να γενικευθεί. Τυπικό παράδειγµα αποτελεί ο 
χάλυβας 40Cr56, ο οποίος παρουσιάζει µεγαλύτερη εµβαπτότητα κατά τη θερµική 
κατεργασία παρά κατά τη συγκόλληση. Αυτό οφείλεται στο ότι το διάγραµµα CCT 
στη θερµική κατεργασία µετακινείται προς τα αριστερά, λόγω της δηµιουργίας 
καρβιδίων διαλυµένων – λόγω του µεγαλύτερου χρόνου θέρµανσης – στη µήτρα του 
ωστενίτη. Για την περίπτωση του χάλυβα Ck45, αντίστοιχες µελέτες [20] έχουν 
προσδιορίσει την διαφορά αυτή, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.1 Σε παρένθεση 
αναγράφονται  τα ποσοστά στην περίπτωση της θερµικής κατεργασίας. 
 

Πίνακας 9.1 Παραγόµενες δοµές µετά τη συγκόλληση.  
 

Ρυθµός 
Ψύξης ∆t8/5 

οC/s 

Φερρίτης 
% 

Περλίτης + 
ενδιάµεσες φάσεις 

% 

Μαρτενσίτης 
% 

4 5 (10) 95 (90) 0 (0) 
18 1 (3) 9 (70) 90 (27) 
30 1 (1) 7 (30) 92 (69) 
60 0 (0) 2 (2) 98 (98) 

 
Παρατηρεί κανείς πως µόνο για ακραίους ρυθµούς ψύξης τα διαγράµµατα CCT είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την περίπτωση των συγκολλήσεων. Αντίθετα, στις 
ενδιάµεσες ταχύτητες οι διαφορές είναι σηµαντικές. Το διάγραµµα CCT–s σε αυτή 
την περίπτωση για το χάλυβα Ck45, µαζί µε τους σχετικούς ρυθµούς ψύξης, 
εικονίζεται στο Σχήµα 9.4 µε κόκκινη γραµµή σε σχέση µε αυτό της θερµικής 
κατεργασίας (µαύρη γραµµή). 
 

                                                
56 0.4%C, 1.0%Cr, 0.27%Si, 0.65%Mn 
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Σχήµα 9.4 ∆ιάγραµµα CCT–s για το χάλυβα Ck45 

 
Κατά συνέπεια, για δεδοµένη ταχύτητα ψύξης ενός σηµείου (x, y, z) εντός του 
υλικού, πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή µεταξύ των δύο διαγραµµάτων CCT 
και του διαγράµµατος CCT–s, προκειµένου να ληφθούν οι µικροδοµικοί 
µετασχηµατισµοί και οι τελικές σκληρότητες. Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµα, 
τόσο διαγράµµατα CCT όσο και CCT–s η επιλεκτική επεξεργασία τους αποτελεί τη 
βέλτιστη λύση. 
 

9.4 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

9.4.1 Γενικά 
 
Μετά από το στάδιο εκτίµησης των µικροδοµικών ποσοστών και σκληροτήτων, 
µπορεί να γίνει εκτίµηση της µηχανικής συµπεριφοράς. Για τη σύνδεση του 
µεταλλουργικού προβλήµατος µε το µηχανικό µέρος, απαιτείται εν γένει µια 
«συνδετική» σχέση της µορφής: 
 

),,( tSHV micyy σσ =  

),,( tSHV mic

TT εε =  

),,( tSHVEE micTT =   (9.13) 

),,( tSHVEE mic=  

)(θν v=  

 
όπου σy η τάση διαρροής, εΤ η θερµική παραµόρφωση, HV η σκληρότητα, Smic η 
µικροδοµή, ΕΤ το εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας και t ο χρόνος. Εδώ πρέπει να 
σηµειωθεί ότι οι µορφές των καµπυλών µπορούν από τα διαγράµµατα που 
χαρακτηρίζουν το υλικό να µοντελοποιηθούν τµηµατικά ως γραµµικές εξισώσεις, 
ώστε αυτές να µπορούν να εισαχθούν και σε αναλυτικά µοντέλα, ή µοντέλα 
πεπερασµένων στοιχείων. Αν, για παράδειγµα, θεωρηθεί απολύτως γραµµική η 
συµπεριφορά του µέτρου ελαστικότητας συναρτήσει της θερµοκρασίας και αγνοηθεί 
η µικροδοµή, τότε θα µπορούσε να θεωρηθεί µια εξίσωση της µορφής:  
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θEo kEE −=   (9.14) 

 
όπου kΕ µια σταθερή ποσότητα και θ η θερµοκρασία. Η υιοθέτηση της µικροδοµής 
στο µηχανικό µέρος σηµαίνει τη χρήση πολλαπλών τέτοιων εξισώσεων, ανά 
θερµοκρασιακό εύρος και µικροδοµή, και αναλόγως της θερµοκρασιακής απόκρισης 
που υπολογίζεται, να γίνεται ενηµέρωση των ιδιοτήτων µε κατάλληλες λογικές 
πράξεις. Οι τελευταίες σχέσεις των µηχανικών ιδιοτήτων συναρτήσει της δοµής, της 
σκληρότητας και του χρόνου, απαιτούνται κατά µήκος της καµπύλης ψύξης στο 
διάγραµµα CCT µε παράµετρο Τa–max. Όσο πιο πολλές τιµές µπορούν να 
προσδιοριστούν για κάποιες χρονικές στιγµές ti, τόσο καλύτερη γίνεται η προσέγγιση 
της µηχανικής συµπεριφοράς του υλικού. Οι τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων που θα 
προσδιοριστούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (µετά την ψύξη δηλαδή) θεωρούνται 
οι πιο κρίσιµες για τον υπολογισµό των τελικών παραµορφώσεων και παραµενουσών 
τάσεων. 
 

9.4.2 Προσέγγιση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 

 

9.4.2.1 Γενικά 

Η πιο εύκολα µετρούµενη µηχανική ιδιότητα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι η 
σκληρότητα (που λαµβάνεται  επίσης και από τα διαγράµµατα CCT). Από την τιµή 
αυτή, µπορεί κανείς σχετικά άµεσα να προσδιορίσει την τελική µικροδοµή και να 
διασυνδέσει τη δοµή αυτή µε τις υπόλοιπες µηχανικές ιδιότητες. Η πιο ευαίσθητη 
µηχανική ιδιότητα ως προς τη σκληρότητα και που ενδιαφέρει στην παρούσα µελέτη, 
είναι η τάση διαρροής. 
 

9.4.2.2 Αναλυτικές εκφράσεις για το χάλυβα Ck45 

Η τελική σκληρότητα, εκτός από την άµεση εργαστηριακή µέτρηση προσεγγίζεται 
έµµεσα και από αναλυτικές εκφράσεις. Γενικά, για τις bcc δοµές µπορεί να θεωρηθεί 
ότι: 
 

)
1

,,( 0

mic

mic
d

KHVfHV =   (9.15) 

 
Όπου HVo µια αρχική τιµή σκληρότητας, Κmic ποσότητα εξαρτώµενη από τη 
µικροδοµή και dmic η διάµετρος του κόκκου της δοµής. Για τις µαρτενσιτικές δοµές η 
τιµή της σκληρότητας προσδιορίζεται άµεσα από τα σχετικά διαγράµµατα βαφής του 
υλικού. Η υιοθέτηση της πιο πάνω σχέσης προϋποθέτει γνώση του µεγέθους dmic, κάτι 
που καθιστά πολύ δύσκολη την υιοθέτησή της σε µοντέλα «πρόβλεψης», µιας και 
αυτή µπορεί να µετρηθεί µε σχετική µεταλλογραφική µελέτη ή να υπολογιστεί 
έµµεσα από το σχετικά διαγράµµατα που χαρακτηρίζουν το υλικό. Μετά δηλαδή το 
πέρας της πειραµατικής και µεταλλογραφικής µικροσκοπίας, η σάρωση της 
σκληρότητας κατά µήκος του δοκιµίου µπορεί να αποδώσει τόσο το µέγεθος του 
κόκκου dmic όσο και τη σκληρότητα κάθε φάσης ή ζώνης ενδιαφέροντος. Η 
σκληρότητα αυτή, µαζί µε τη µικροδοµή, µπορεί εν συνεχεία να χρησιµοποιηθεί για 
τον υπολογισµό της τάσης διαρροής σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η αναλυτική 
έκφραση που διασυνδέει την τάση διαρροής  µε τη σκληρότητα δίδεται και από την 
εξίσωση [21]: 
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όπου nΗ παράµετρος που συσχετίζεται µε τη σκλήρυνση του υλικού και 
προσδιορίζεται πειραµατικά. Για µικροδοµή (F+P) ο χάλυβας Ck45 παρουσιάζει 
ελάχιστη τάση διαρροής ίση µε 380 MPa, σκληρότητα 220 HV σε κατάσταση 
ανόπτησης και λαµβάνεται προσεγγιστικά ότι nH=–0.541 [22–24]. Με αντικατάσταση 
προκύπτει ότι 
 

HVMPay ×= 724.1)(σ   (9.17) 

 
Επίσης, µπορεί να θεωρηθεί η κλασσική παραδοχή ότι, δηλαδή, ισχύει η γραµµική 
συµπεριφορά, κατά την οποία η τάση διαρροής και η σκληρότητα µεταβάλλονται 
ανάλογα, δηλαδή:  
 

HVHV
HV

MPa
y ×=×= 727.1

220

380
σ   (9.18) 

 
Από τις πιο πάνω σχέσεις είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η τάση διαρροής σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος σε κάθε σηµείο (x, y, z) του µετάλλου συγκόλλησης, της 
θερµικά επηρεασµένης και της µηχανικά επηρεασµένης ζώνης. Αντίστοιχα, για τις 
καθαρά µαρτενσιτικές δοµές µπορεί να θεωρηθεί ότι: 
 

HVy ×= 9.1σ  (MPa)  (9.19) 

 
δεδοµένου ότι για καθαρό µαρτενσίτη µε σy =1600 MPa, η σκληρότητα είναι της 
τάξης των 840 HV. Αντίστοιχες παραδοχές µπορούν να γίνουν για το µέταλλο 
συγκόλλησης. 
 

9.4.2.3 Αναλυτικές εκφράσεις για το µέταλλο συγκόλλησης 

Η τιµή της σκληρότητας του µετάλλου συγκόλλησης που µετρήθηκε πειραµατικά, 
είναι της τάξης των 250 HV (Σχήµα 8.17) που συµφωνεί και µε σχετικές πειραµατικές 
µελέτες [25]. Η µικρογραφική δοµή που χαρακτηρίζει το µέταλλο συγκόλλησης είναι 
φερρίτης – περλίτης – µπαινίτης (F+P+B). Θα θεωρηθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση 
η τάση διαρροής είναι ίση µε 480 MPa, που αντιστοιχεί σε τυπική τιµή για 
συγκολλήσεις µέσα στα προτεινόµενα από την ESAB όρια παραµέτρων συγκόλλησης 
τα οποία και εφαρµόστηκαν [26]. Από τη µεταλλογραφική ανάλυση του ηλεκτροδίου 
για την περίπτωση της ταχείας βαφής από θερµοκρασία ανώτερη της Tliquidus, 
προέκυψε πειραµατικά µαρτενσιτική δοµή µε µικρά ποσοστά κατώτερου µπαινίτη και 
µε σκληρότητα 345 HV0.3/20sec. Ελλείψει άλλων δεδοµένων, η τάση διαρροής αυτής 
της δοµής µπορεί να θεωρηθεί ίση µε:  
 

MPaHV
HV

MPa
y 662345

250

480
=×=σ   (9.20) 
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Στην περίπτωση ωστενιτοποίησης σε υψηλή θερµοκρασία και πολύ αργής ψύξης, η 
προκύπτουσα πειραµατικά χοντρόκοκκη φερριτοπερλιτική δοµή του µετάλλου 
συγκόλλησης είχε σκληρότητα 104 HV0.3/20sec. Η τάση διαρροής σε αυτήν την 
περίπτωση µπορεί να ληφθεί ίση µε: 
 

MPaHV
HV

MPa
y 200104

250

480
=×=σ   (9.21) 

 
Κατά τον τρόπο αυτό προσεγγίζονται σε πρώτο βαθµό οι τιµές της συνάρτησης της 
τάσης διαρροής για τη χρονική στιγµή όπου θ=25 

ο
C, µετά το πέρας δηλαδή της 

πλήρους ψύξης, που αποτελεί και την πιο κρίσιµη τιµή καθόλη τη διάρκεια της 
κατεργασίας.  
 

9.4.3 Προσέγγιση κατά την κατεργασία 

 
Από τη στιγµή που οι τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων έχουν προσδιοριστεί για τη 
χρονική στιγµή tF που ταυτίζεται µε το πέρας της κατεργασίας, απαιτείται η γνώση 
της µηχανικής συµπεριφοράς στο ενδιάµεσο διάστηµα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της 
θερµοκρασιακής καµπύλης. Οι τιµές αυτές µπορούν να ληφθούν είτε προσεγγιστικά 
και µε κατάλληλη προσαρµογή για τον υπό µελέτη χάλυβα δεδοµένων του ιδίου ή 
άλλων χαλύβων που είναι διαθέσιµα (St37, St52 κλπ) στη βιβλιογραφία (που 
αποτελεί τη συνήθη περίπτωση σε αντίστοιχες µελέτες), είτε µε επιτόπου 
προσδιορισµό µε χρήση των εξισώσεων Koistinen – Marburger για την περίπτωση 
του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού ή µε το διάγραµµα CCT, την εξίσωση Avrami 
και τη βοήθεια σχετικών νόµων µιγµάτων, για τις υπόλοιπες φάσεις. Σηµειώνεται ότι 
τα µοντέλα που αποτελούν προϊόν εµπειρικής γνώσης θα πρέπει να υιοθετούνται µε 
επιφύλαξη.  Κατά συνέπεια, για κάθε χρονική στιγµή ti κατά µήκος της καµπύλης 
ψύξης µπορεί να υπολογιστεί το διάνυσµα: 
 

[ ]tTSSSSS MBPFA ,,,,,,   (9.22) 

 
όπου Si τα ποσοστά των µικροδοµών του ωστενίτη (Α), φερρίτη (F), περλίτη (P), 
µπαινίτη (B), µαρτενσίτη (Μ) τη χρονική στιγµή ti, θερµοκρασίας Τ. Εν συνεχεία, 
µπορεί να θεωρηθεί ότι οι µηχανικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια των 
µετασχηµατισµών είναι ένας γραµµικός συνδυασµός  των µηχανικών ιδιοτήτων των 
φάσεων που συνυπάρχουν τη στιγµή αυτή, εάν δεν υπάρχει ακριβέστερη θεώρηση. 
Στην προκειµένη περίπτωση για την τάση διαρροής, ισχύει: 
 

{ }∑ ×= −
i

Tyimicy i
ST σσ )(   (9.23) 

 
όπου σyi η τάση διαρροής της κάθε φάσης – µικροδοµής στη συγκεκριµένη 
θερµοκρασία. Το πιο πάνω µοντέλο µπορεί να θεωρηθεί µια πολύ καλή προσέγγιση 
της τρέχουσας τάσης διαρροής. Yστερεί µόνο στο ότι στην αρχή του 
µετασχηµατισµού, η διαρροή ακολουθεί αρχικά την τάση διαρροής της πιο µαλακής 
φάσης (φαινόµενο TRIP) που δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη από την πιο πάνω 
εξίσωση. Κατά ανάλογο τρόπο ορίζεται ότι: 
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{ }∑ ×= −
i

Timic i
ESTE )(  

{ }∑ ×= −
i

TiTimicT ESTE )(   (9.24) 

)(θν v=  

 
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι τιµές της κάθε φάσης – µικροδοµής στη 
θερµοκρασία Τ, θα πρέπει να υπολογιστούν βάσει πειραµατικών ή βιβλιογραφικών 
δεδοµένων για τον συγκεκριµένο χάλυβα στον οποίο γίνεται η µελέτη, εφόσον αυτά 
είναι διαθέσιµα. Εν συνεχεία, δεδοµένης της τιµής της µηχανικής ιδιότητας σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος, και δεδοµένου ότι σε θερµοκρασία Τliquidus οι µηχανικές 
ιδιότητες είναι µηδέν (εκτός του ν= 0.5 και εΤ), πρέπει να γίνει παρεµβολή των 
ενδιάµεσων τιµών στα ενδιάµεσα θερµοκρασιακά εύρη. Η παρεµβολή αυτή µπορεί να 
γίνει µε προσαρµογή, από βιβλιογραφικά δεδοµένα ίδιων καµπυλών χαλύβων 
παρόµοιας χηµικής σύστασης. Τυπικά παραδείγµατα τέτοιων καµπυλών [27, 28], 
χαλύβων υποευτηκτοειδούς συστάσεως, εικονίζονται στα Σχήµατα 9.5 και 9.6  και 
µπορούν  να θεωρηθούν ότι εκφράζουν την ποιοτική συµπεριφορά των µεγεθών 
αυτών (τάση διαρροής και εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας) συναρτήσει της 
θερµοκρασίας (Α=ωστενίτης, F=φερρίτης, Ρ=περλίτης, Β=Μπαινίτης, 
Μ=Μαρτενσίτης). 
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Σχήµα 9.5 Τάση διαρροής για υποευτηκτοειδή χάλυβα [27] 
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Σχήµα 9.6 Εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας για υποευτηκτοειδή χάλυβα [28] 
 
Σηµειώνεται, ότι τα πιο πάνω διαγράµµατα παρουσιάζουν την ποιοτική συµπεριφορά 
των σy και ΕΤ συναρτήσει της θερµοκρασίας και της µικροδοµής για τους 
υποευτηκτοειδείς χάλυβες, που είναι συνήθως η πιο αναγκαία, όταν είναι διαθέσιµες 
µόνο οι τιµές των σy και ΕΤ σε θερµοκρασία περιβάλλοντος συγκεκριµένου χάλυβα. 
 
Η διασύνδεση της θερµικής παραµόρφωσης µε την τρέχουσα µικροδοµή και το 
χρόνο, αποτελεί την πιο περίπλοκη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνει 
ο προσεγγιστικός υπολογισµός του διαγράµµατος θερµικής διαστολοµετρίας του 
χάλυβα,  εφόσον δεν υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα για τη φάση της ψύξης. ¨Ένα 
τυπικό διάγραµµα [22] (βλέπε Σχήµα 6.13) θερµικής παραµόρφωσης του χάλυβα 
Ck45 για δύο διαφορετικούς ρυθµούς ψύξης εικονίζεται στο Σχήµα 9.7. 
 

 
 

Σχήµα 9.7 Θερµική παραµόρφωση χάλυβα Ck45 [22] 
 
Από το Σχήµα 9.7, παρατηρείται ότι, εάν κατά την ψύξη δεν υφίστατο 
µετασχηµατισµός δοµής, ο παραγόµενος ωστενίτης θα ψυχόταν σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος έχοντας συρρικνώσει τον όγκο του (εΤ<0). Αυτό συµφωνεί µε το ότι ο 
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ωστενίτης είναι πυκνότερος του φερρίτη – περλίτη και του µαρτενσίτη. Αντίθετα, 
µετά την περάτωση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού, η τελική τιµή της 
παραµόρφωσης είναι µεγαλύτερη της αρχικής, αφού ο µαρτενσιτικός 
µετασχηµατισµός οδηγεί σε αύξηση του όγκου του υλικού, γεγονός που συµφωνεί και 
µε τη µειωµένη του πυκνότητα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Στην περίπτωση του 
φερριτοπερλιτικού µετασχηµατισµού στους 680 

ο
C  περίπου, δεν παρατηρείται 

αλλαγή στον τελικό όγκο του υπό µελέτη υλικού. 
 
Οι δύο οριακές περιπτώσεις µετασχηµατισµών δοµής αφορούν σε: 
 

1. Μετασχηµατισµό F+P→A στο θερµοκρασιακό εύρος Α1–Α3, και A→F+P στο 
ίδιο εύρος (απείρως αργή ψύξη). 

2. Μετασχηµατισµό F+P→A στο θερµοκρασιακό εύρος Α1–Α3, και A→M στο 
εύρος ΜS–Mf (ταχεία βαφή). 

 
Εάν το διάγραµµα του Σχήµατος 9.7 δεν ήταν γνωστό, θα έπρεπε το διάγραµµα να 
προσεγγιστεί γραφικά ή αναλυτικά, ώστε να προκύψει το τµήµα της καµπύλης που 
αναφέρεται στη φάση της ψύξης και στο εύρος ΜS–Mf [29]. Σχετικά διαγράµµατα 
έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές [30 – 32]. Πιο συγκεκριµένα, κατά την 
ψύξη και µέχρι τη θερµοκρασία ΜS ο υπάρχων ωστενίτης διατηρεί σταθερή τιµή του 
διαφορικού συντελεστή θερµικής διαστολής, µε αποτέλεσµα το τµήµα αυτό του 
διαγράµµατος να προσεγγίζεται µε ευθεία γραµµή. Η εξίσωση της καµπύλης αυτής 
µπορεί να υπολογιστεί µε χρήση δύο σηµείων από το πιο πάνω διάγραµµα. Με 
αντικατάσταση προκύπτει ότι: 
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 (9.25) 

 
Η καµπύλη αυτή εκτείνεται από τη θερµοκρασία Μf=100 

o
C µέχρι τη θερµοκρασία 

Τsolidus δίδοντας εκεί παραµόρφωση της τάξης του 2.2%. Το υπόλοιπο τµήµα της 
καµπύλης, από το Μf έως τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, µπορεί να θεωρηθεί εν 
πρώτοις κοινό τόσο για τη φάση της θέρµανσης όσο και της ψύξης. Σηµειώνεται, πως 
κατά τον µαρτενσιτικό µετασχηµατισµό, το τµήµα της καµπύλης εΤ από τη 
θερµοκρασία Μf έως τη θερµοκρασία περιβάλλοντος µπορεί να είναι και υπερκείµενο 
αυτού της θέρµανσης λόγω διόγκωσης του µαρτενσίτη, ενώ µεταξύ του 
θερµοκρασιακού εύρους ΜS–Mf, όπου παρατηρείται ο µαρτενσιτικός 
µετασχηµατισµός, ο διαφορικός συντελεστής θερµικής διαστολής λαµβάνει 
αρνητικές τιµές. Εάν δεν είναι γνωστή αυτή η διόγκωση, µπορεί κατά σύµβαση να 
θεωρηθεί ότι το τµήµα της καµπύλης περατώνεται πάνω στην καµπύλη θέρµανσης 
[33,7]. Εν συνεχεία, µπορούν τα επιµέρους τµήµατα της καµπύλης της θερµικής 
παραµόρφωσης να συνδεθούν µεταξύ τους, ώστε να προκύψει το συνολικό 
διάγραµµα. Η διαδικασία παρουσιάζεται στο Σχήµα 9.8 όπου η παραµόρφωση 
µετασχηµατισµού υπολογίζεται έµµεσα από τα εύρη των θερµοκρασιών και τις 
καµπύλες των fcc, bcc και µετέπειτα – Μ δοµών. 
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Σχήµα 9.8 Προσδιορισµός καµπυλών στο εύρος του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού 
 
Σηµειώνεται, ότι η θερµική παραµόρφωση περιλαµβάνει το συνολικό αποτέλεσµα της 
θερµικής διαστολής ή συστολής κατά το µετασχηµατισµό µικροδοµής, γι αυτό και 
φαινοµενικά µπορεί να λάβει και αρνητικές τιµές σε διάφορα υλικά κοντά στη 
θερµοκρασία ΜS. Μετά το πέρας του µετασχηµατισµού, αυτή επανέρχεται σε θετικές 
τιµές [34]. Το πρόβληµα γενικά εστιάζεται στο ότι δεν είναι πάντα γνωστή η τιµή της 
παραµόρφωσης των µετασχηµατισµών. Εναλλακτικά, αυτή µπορεί να προσδιοριστεί 
γραφικά, µόνο εφόσον είναι γνωστή η παραµόρφωση µετασχηµατισµού και οι 
θερµοκρασίες ΜS και ΜF. Επιπλέον διορθώσεις µπορούν να γίνουν στην περίπτωση 
των συγκολλήσεων, όσον αφορά στις θερµοκρασίες Α1 και Α3 βάσει των 
διαγραµµάτων που χαρακτηρίζουν το υλικό συναρτήσει του ρυθµού θέρµανσης.  
 

9.4.4 Βρόχοι υστέρησης 

 
Στο Σχήµα 9.9 είναι εµφανής ο βρόχος υστέρησης της θερµικής παραµόρφωσης  που 
δηµιουργείται και αίρει τη µονοτονία της καµπύλης µεταξύ θέρµανσης και ψύξης για 
την περίπτωση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού.  
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Σχήµα 9.9 Βρόχος υστέρησης για τον χάλυβα Ck45 

 
Βάσει του Σχήµατος 9.9, παρατηρεί κανείς ότι η εισαγωγή των µετασχηµατισµών 
δοµής δηµιουργεί και µια δευτερογενή αιτία ανάπτυξης των παραµενουσών τάσεων. 
Αυτό οφείλεται στο ότι δύο περιοχές του µετάλλου που βρίσκονται στην ίδια 
θερµοκρασία αλλά σε διαφορετική µικρογραφική κατάσταση, παρουσιάζουν 
διαφορετικούς συντελεστές διαστολής, που µε τη σειρά τους δηµιουργούν 
διαφορετικές θερµικές τάσεις. Η παρατήρηση αυτή είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε την 
παρατήρηση ότι οι θερµικές τάσεις αναπτύσσονται όταν δύο µέρη ενός υλικού µε την 
ίδια µικροδοµή βρίσκονται σε διαφορετική θερµοκρασία. Αντίστοιχη µε τη θερµική 
παραµόρφωση είναι και η συµπεριφορά της τάσης διαρροής, η οποία παρουσιάζει 
πολύ µεγάλη ευαισθησία ως προς τη µικροδοµή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται και στην περίπτωση αυτή βρόχος υστέρησης όπως εικονίζεται ποιοτικά 
στο Σχήµα 9.10, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες µηχανικές ιδιότητες που o βρόχος είναι 
αρκετά εξασθενηµένος έως ανύπαρκτος [7].  
 

 
Σχήµα 9.10 Βρόχος υστέρησης της τάσης διαρροής και θερµικής παραµόρφωσης 
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9.4.5 Η επίδραση του Τa–max 

 
Στην περίπτωση των συγκολλήσεων, όπου τµήµατα του χάλυβα υφίστανται κατά 
σύµβαση τον ίδιο χρόνο ∆t8/5=ct, αλλά διαφορετικό Τa–max, πρέπει να προστεθούν 
στην ανάλυση οι πολλαπλοί βρόχοι υστέρησης της θερµικής παραµόρφωσης και της 
τάσης διαρροής αναλόγως της παραµέτρου Τa–max. Κάθε τµήµα του υλικού µε 
παράµετρο Τa–max ακολουθεί τη δική του πορεία στο διάγραµµα της θερµικής 
παραµόρφωσης κατά τη φάση της ψύξης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία βρόχων 
θερµικής υστέρησης και µηχανικής υστέρησης (αφού κάθε τµήµα δίδει τελικά και 
διαφορετική σκληρότητα). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα και την υπέρθεση πολλαπλών 
καµπυλών θερµικής παραµόρφωσης και τάσης διαρροής στο διάγραµµα αναλόγως 
του Τa–max, όπως ποιοτικά εικονίζεται στο Σχήµα 9.11.  
 

 
 

Σχήµα 9.11 Εισαγωγή πολλαπλών βρόχων υστέρησης 
 

Όσο ψηλότερο είναι το Τa–max, για τον ίδιο χρόνο ∆t8/5, τόσο πιο αργά ξεκινάει ο 
µετασχηµατισµός του ωστενίτη, αλλά και τόσο πιο σκληρή προκύπτει η δοµή αυτή 
µετά το πέρας της ψύξης. Αυτό εξηγεί και το λόγο για τον οποίο το µέταλλο 
συγκόλλησης που θερµαίνεται σε πολύ υψηλή θερµοκρασία, πρέπει να έχει 
σηµαντικά µειωµένο ποσοστό άνθρακα για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της πολύ 
µεγάλης εµβαπτότητας. Το πιο πάνω διάγραµµα διαφέρει για το µέταλλο βάσης και 
το µέταλλο συγκόλλησης κυρίως όσον αφορά στις κρίσιµες θερµοκρασίες, όπου 
γίνεται αλλαγή των κλίσεων και στην τάση διαρροής. 
 

9.4.6 Απλοποιητικές παραδοχές 

 
Η πλήρης υιοθέτηση του διαγράµµατος στο Σχήµα 9.11, αποτελεί και 
οικονοµοτεχνικό ζήτηµα. Ο υπολογισµός των καµπυλών της τάσης διαρροής, της 
θερµικής παραµόρφωσης (επιπλέον και του µέτρου ελαστικότητας, της πυκνότητας 
και του εφαπτοµενικού µέτρου ελαστικότητας αλλά σε µικρότερο βαθµό) αποτελεί 



 203 

µία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, εάν απαιτείται ακρίβεια υπολογισµών των 
καµπυλών αυτών. Για την περίπτωση της τάσης διαρροής, απαιτείται πυκνή 
σκληροµέτρηση εντός της ΘΕΖ και εν συνεχεία διασύνδεσή της  µε την Τa–max για τον 
υπολογισµό της τελικής τιµής στους 25

ο
C προκειµένου να γίνει η πλήρης χάραξη των 

αντίστοιχων καµπυλών. Η υιοθέτηση µιας µέσης συµπεριφοράς της θερµικής 
παραµόρφωσης και της τάσης διαρροής, κατά την οποία:  
 

• η καµπύλη θέρµανσης λαµβάνεται κοινή και για τη φάση της ψύξης, όταν οι 
µετασχηµατισµοί γίνονται σε παραπλήσιες θερµοκρασίες κοντά στη 
θερµοκρασία «µαλάκυνσης» του υλικού 

• λαµβάνεται η ακριβής καµπύλη κατά τη θέρµανση και η µέση καµπύλη στο 
εύρος των µετασχηµατισµών κατά την ψύξη  

 
είναι οι περιπτώσεις που πρέπει να εξετάζονται πρώτες και πριν την πλήρη υιοθέτηση 
του διαγράµµατος του Σχήµατος 9.11. 
 

9.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
Πριν προχωρήσει κανείς στη µοντελοποίηση µε τη χρήση της µεθόδου των 
πεπερασµένων στοιχείων ή άλλων αριθµητικών µεθόδων, θα δοθεί ένα αναλυτικό 
παράδειγµα για λόγους κατανόησης, στην περίπτωση όπου το µοντέλο που θα 
αναπτυχθεί δεν περιλαµβάνει πειραµατικά στοιχεία (σκληρότητες, µικροδοµή, 
θερµική απόκριση, µέτρηση παραµορφώσεων ή τάσεων κλπ) παρά µόνο αναλυτικά–
υπολογιστικά δεδοµένα. 
 

• Έστω ένα σηµείο Χ(x, y, z) εντός του υλικού (υποευτηκτοειδής χάλυβας), 
αρχικής µικροδοµής Smic–1 (συνήθως F+P), αρχικής θερµοκρασίας Το και 
σκληρότητας HV1. Η σκληρότητα είναι γνωστή βάσει της παραλαβής του 
υλικού. 

 

• Με βάση τη δοµή Smic–1 γίνεται η διασύνδεση µε τις φυσικές ιδιότητες 
συναρτήσει της θερµοκρασίας και της µεταβατικής µικροδοµής και επιλύεται 

το θερµοκρασιακό πρόβληµα µέχρι πλήρους θέρµανσης (Smic–1→γ→γ+L→L). 
Ακολουθείται η αντίστροφη πορεία κατά την ψύξη., θεωρώντας ως φυσικές 
ιδιότητες κατά την ψύξη τις ίδιες µε αυτές της θέρµανσης, δηλαδή θεωρείται 
ως τελική δοµή (F+P) 

 

• Από την επίλυση του θερµοκρασιακού προβλήµατος προσδιορίζονται για το 
σηµείο Χ τα µεγέθη:  
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  (9.26) 

 

• Από το κατάλληλο διάγραµµα χαρακτηρισµού του υλικού προσδιορίζεται εάν 
έγινε ωστενιτοποίηση στο σηµείο Χ, εάν δηλαδή η δοµή µετατράπηκε από 
Smic–1 σε ωστενιτική (Α) βάσει των µεγεθών (Τa–max, ∆tTo/Ta–max, Α1, Α3). Από 
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τον ρυθµό θέρµανσης και τη µέγιστη θερµοκρασία, υπολογίζονται οι ακριβείς 
τιµές των Α1 και Α3. 

 

• Από τον ρυθµό ψύξης που υπολογίστηκε γίνεται επιλογή χρήσης του 
διαγράµµατος CCT ή CCT–s. H καταλληλότητα των διαγραµµάτων έγκειται 
στα θερµοκρασιακά µεγέθη που υπολογίστηκαν στο τρίτο βήµα. Εάν 
χρησιµοποιηθεί το διάγραµµα CCT αντί του CCT–s, επιλέγεται πιο από τα 
διαθέσιµα διάγραµµα πλησιάζει περισσότερο την Τa–max. 

 

• Γίνεται εκτίµηση της τελικής µικροδοµής Smic–2 και σκληρότητας HV2 από το 
διάγραµµα CCT. Εάν η τελική δοµή εκτιµάται διαφορετική αυτής του F+P, 
(όπως π.χ. Β ή Μ), επιλύεται ξανά το θερµοκρασιακό πρόβληµα, µε 
διασύνδεση των φυσικών ιδιοτήτων µε την τελική µικροδοµή που 
προσδιορίστηκε πρωτύτερα για τη φάση της ψύξης. 

 

• Η διαδικασία αυτή, από το πρώτο βήµα µέχρι και το βήµα αυτό, µπορεί να 
χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές µέχρι να επέλθει σύγκλιση των 
θερµοκρασιών µε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 

• Με χρήση των (Smic–2, HV2) προσεγγίζεται η τάση διαρροής για το πέρας της 
κατεργασίας (πλήρης ψύξη θ = 25 

ο
C). 

 

• Με χρήση του Smic–2 προσεγγίζεται το µέτρο ελαστικότητας και το 
εφαπτοµενικό µέτρο ελαστικότητας για το πέρας της κατεργασίας (πλήρης 
ψύξη θ = 25 

ο
C). 

 

• Από την καµπύλη ψύξης και το CCT ή CCT–s προσδιορίζεται το 

θερµοκρασιακό εύρος ∆θ του µετασχηµατισµού {Α→S2}. 
 

• Με βάση το µέγεθος (Smic–1, A1, A3, Τa–max) σχεδιάζεται η καµπύλη της 
θερµικής παραµόρφωσης για το συγκεκριµένο σηµείο για τη φάση της 
θέρµανσης. 

 

• Με βάση το µέγεθος (∆θ, Α→Smic–2, Τa–max) σχεδιάζεται η καµπύλη της 
θερµικής παραµόρφωσης για το συγκεκριµένο σηµείο για τη φάση της ψύξης. 

 

• Από την καµπύλη ψύξης, προσδιορίζονται για κάθε θερµοκρασία Τ και χρόνο 
t, τα ποσοστά των φάσεων που συνυπάρχουν στο υλικό. 

 

• Ακολουθεί υπολογισµός των µηχανικών ιδιοτήτων για κάθε χρονική στιγµή t 
ή θερµοκρασία Τ. ∆ίδεται ιδιαίτερη έµφαση στον υπολογισµό των µηχανικών 
ιδιοτήτων στη θερµοκρασία µαλάκυνσης του υλικού. 

 

• Γίνεται, τέλος, η παράθεση του )(θν v= . 

 
Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για όλα τα σηµεία Χi του υλικού. Τα κρίσιµα 
σηµεία Χi, στα οποία απαιτείται προσεκτική προσοµοίωση της θερµοµηχανικής τους 
συµπεριφοράς, είναι εκείνα που ανήκουν στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη και σε όλη 
την έκταση του µετάλλου που, µετά την άρση του θερµοκρασιακού φορτίου, έχει 
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υποστεί αλλαγή της αρχικής µηχανικής του κατάστασης. Για την περίπτωση του 
µεταλλογραφικού επηρεασµού, ο γεωµετρικός τόπος µπορεί να οριστεί και ως: 
 

( ) 1)( AtX ii ≥Τ⇔ΘΕΖ∈   (9.27) 

 
Η περιοχή που έχει υποστεί µεταλλογραφικό επηρεασµό είναι ουσιαστικά η περιοχή 
που θερµάνθηκε άνω της Α1, ενώ κατά σύµβαση µπορεί η κρίσιµη θερµοκρασία Α1 να 
ταυτίζεται µε τη θερµοκρασία επαναφοράς στην περίπτωση των µαρτενσιτικών 
χαλύβων ή αυτή της ανακρυστάλλωσης. Η µηχανικά επηρεασµένη ζώνη είναι όλη η 
περιοχή του µετάλλου που εισέρχεται στη θερµοπλαστικότητα ή ισοδύναµα διαρρέει. 
Σχετικές µελέτες [35] αναφέρουν ότι πρόκειται για τον γεωµετρικό τόπο των σηµείων 
στα οποία ισχύει η ανίσωση 
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κατά την οποία, σηµεία που δεν την πληρούν, δεν ανήκουν στη ζώνη που παρουσίασε 
ανελαστική συµπεριφορά. Για συγκολλήσεις µε µηχανικούς περιορισµούς, το lcrit= 

0.938.  
 

9.6 ΣΥΝΟΨΗ 
 
Μετά το πέρας της διαδικασίας για κάθε κρίσιµο σηµείο Χi, είναι διαθέσιµη η 
θερµοκρασιακή ιστορία θ(t), η εξέλιξη της µικροδοµής Smic = Smic(θ,t), η εξέλιξη της 
θερµικής παραµόρφωσης εΤ = ε

Τ
(θ, S) και η τελική τιµή των µηχανικών ιδιοτήτων, 

που είναι και η πιο σηµαντική. Εν συνεχεία, οι ενδιάµεσες τιµές των µηχανικών 
ιδιοτήτων µπορούν να ληφθούν από τον αλγόριθµο των µιγµάτων ή µε βαθµονόµηση 
από δεδοµένα χαλύβων όµοιας χηµικής σύστασης.  
 
Η αυτοµατοποίηση της πιο πάνω διαδικασίας, για κάθε σηµείο (x,y,z) µέσω 
κατάλληλων ελεγκτών και άλγεβρας Boole αποτελεί ένα πλήρες δεδοµένο εισόδου 
που πρέπει να εφαρµοστεί άµεσα ή έµµεσα σε ένα λογισµικό πεπερασµένων 
στοιχείων για την επίλυση του θερµοµηχανικού προβλήµατος. H διαδικασία αυτή 
εξαρτάται κάθε φορά από το εκάστοτε λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων που 
χρησιµοποιείται.  
  

9.7 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ TRIP 
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πιο πάνω ανάλυση δεν έχει ληφθεί υπόψη το 
φαινόµενο TRIP. Το φαινόµενο αυτό θεωρήθηκε µικρής έκτασης για την περίπτωση 
συγκόλλησης του χάλυβα Ck45 [36,37].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ (ΘΕΡΜΙΚΟ 

ΜΕΡΟΣ ΜΟΝΟ) 

 

10.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οι περισσότερες κατεργασίες συγκόλλησης βασίζονται στην τοπική θέρµανση των 
προς κατεργασία τεµαχίων µέχρι τη θερµοκρασία τήξης και εν συνεχεία την απόψυξή 
τους. Οι θερµοκρασιακές κατανοµές είναι ιδιαίτερα µη οµοιόµορφες τόσο σε επίπεδο 
χώρου όσο και σε επίπεδο χρόνου. Η ανοµοιόµορφη αυτή κατανοµή των 
θερµοκρασιών έχει ως αποτέλεσµα την παραµόρφωση της συγκολλητής κατασκευής. 
Το σηµαντικότερο βήµα για την επίλυση του πεδίου των µετατοπίσεων και των 
παραµορφώσεων, αφορά κυρίως στην επίλυση του µη οµοιόµορφου θερµοκρασιακού 
πεδίου στο πεδίο του χώρου και του χρόνου. Τα εργαλεία που κατά κύριο λόγο έχουν 
χρησιµοποιηθεί αφορούν σε µονοδιάστατα έως και τρισδιάστατα αναλυτικά µοντέλα, 
µοντέλα πεπερασµένων διαφορών, αλλά και µοντέλα πεπερασµένων στοιχείων. Οι 
αναλυτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι σε θέση να επιλύσουν το πρόβληµα 
της θερµοκρασιακής κατανοµής σε γενικά απλές συγκολλητές κατασκευές και µε 
σχετική ακρίβεια, µόνο όµως σε περιοχές µακριά από το µέταλλο συγκόλλησης. Με 
τα αναλυτικά µοντέλα είναι δυνατή, επίσης, η µελέτη της επίδρασης των παραµέτρων 
της κατεργασίας στις επιπτώσεις των συγκολλητών τεµαχίων γρήγορα και άµεσα. 
Αντίθετα, υστερούν στο ότι αδυνατούν να επιλύσουν µη γραµµικά προβλήµατα. Η 
χρήση της µεθόδου των πεπερασµένων διαφορών εστιάζεται στην αριθµητική 
επίλυση προβληµάτων που περιγράφονται από διαφορικές εξισώσεις, στο πεδίο των 
θερµοκρασιών, του χρόνου και του χώρου, και πλεονεκτούν στο ότι ως µέθοδος είναι 
σηµαντικά απλή και κατανοητή. Υστερούν στην περιγραφή προβληµάτων που 
αφορούν καµπύλες ή σύνθετες γεωµετρίες και στην υιοθέτηση εν γένει σταθερού 
χρονικού βήµατος επίλυσης. Η εφαρµογή της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων, 
που αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970 σε ευρεία κλίµακα, αφορά πλέον στην επίλυση 
πολύ σύνθετων προβληµάτων µε χρήση κατάλληλων προγραµµάτων. Βασικό 
µειονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί η αδυναµία πλήρους ελέγχου των αποτελεσµάτων 
και η σηµαντική διασπορά των αποτελεσµάτων για το ίδιο ακριβώς πρόβληµα που 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο ανάπτυξης του µοντέλου. 
 
Πριν προχωρήσουµε στην προσπάθεια µοντελοποίησης της συγκόλλησης µε τη 
µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, θεωρείται σκόπιµο να υπολογιστεί το 
θερµοκρασιακό πεδίο µε χρήση αναλυτικής λύσης. Εν συνεχεία, εφόσον το 
θερµοκρασιακό πεδίο υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια, καθίσταται ενδιαφέρουσα η 
µελέτη του µηχανικού προβλήµατος µε χρήση σχετικών αναλυτικών µοντέλων. 
 

10.2 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
Για το θερµικό µέρος, υιοθετήθηκε η αναλυτική έκφραση της θερµοκρασιακής 
µεταβολής ενός σηµείου λόγω θερµικής διέγερσης από το διπλό ελλειψοειδές. Πιο 
συγκεκριµένα, η θερµοκρασία Τ, ενός σηµείου x, y, z αρχικής θερµοκρασίας Το µετά 
από χρόνο t’ που υφίσταται το θερµικό φορτίο κατά το µοντέλο του διπλού 
ελλειψοειδούς υπολογίζεται [1,2] βάσει της εξίσωσης:  
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 (10.1) 
 
όπου, n ο βαθµός απόδοσης του τόξου, V η τάση συγκόλλησης, Ι η ένταση ρεύµατος, 
ρ η πυκνότητα, c η ειδική θερµότητα, α η θερµική διαχυσιµότητα, t ο χρόνος 
υπολογισµού της θερµοκρασίας Τ στο σηµείο συντεταγµένων (x,y,z), v η ταχύτητα 
συγκόλλησης, αh, bh, chf, chb οι διαστάσεις του διπλού ελλειψοειδούς και Το η αρχική 
θερµοκρασία.  
 
Η εξίσωση έχει προκύψει, θεωρώντας ότι ο όγκος που περικλείεται από το διπλό 
ελλειψοειδές, αποτελείται από σηµεία, για καθένα από τα οποία ισχύει η εξίσωση 
σηµειακής στιγµιαίας θερµικής φόρτισης κατά Rosenthal για την περίπτωση του 
ηµιάπειρου σώµατος. Σηµειώνεται, ότι στην πιο πάνω εξίσωση, εάν τεθεί chf=chb, 
τότε η πιο πάνω αναλυτική εξίσωση ταυτίζεται µε αυτήν της περίπτωσης του µονού 
ελλειψοειδούς. Η πιο πάνω αναλυτική εξίσωση µοντελοποιήθηκε κατάλληλα µε 
χρήση της γλώσσας Η/Υ [3 – 5] προκειµένου να επιταχυνθεί σηµαντικά η διαδικασία 
επίλυσης. Ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε η συγκεκριµένη εφαρµογή ήταν η 
ολοκλήρωση της πιο πάνω εξίσωσης και ο υπολογισµός της θερµοκρασίας Τ για 
οποιοδήποτε σηµείο ενδιαφέροντος δεδοµένου ότι άλλα υπολογιστικά πακέτα (π.χ. 
MatLab) παρουσίαζαν πρόβληµα στο να επιλύσουν την ολοκλήρωση. Με κατάλληλη 
διαµόρφωση του κώδικα, κατέστη δυνατή η επίλυση του προβλήµατος σε όλη την 
έκταση των προς συγκόλληση ελασµάτων. Τα δεδοµένα εισόδου της εφαρµογής 
περιορίζονται µόνο σε αυτά που είναι γνωστά κατά την κατεργασία, όπως: 
 

1. Μέσες φυσικές ιδιότητες του υλικού  
2. ∆ιαστάσεις της λίµνης συγκόλλησης (µετρούµενα µετά τη συγκόλληση ή µε 

δηµιουργία στρώσης ή γνωστά από προηγούµενη εµπειρία ή κατά εκτίµηση) 
3. Ωφέλιµη ισχύς του τόξου και ταχύτητα προχώρησής του 
4. Αρχική θερµοκρασία ελασµάτων 
5. Τα σηµεία (x, y, z) για τα οποία ενδιαφέρει η γνώση της θερµοκρασιακής τους 

απόκρισης από τη χρονική στιγµή έναρξης της συγκόλλησης (t = 0) µέχρι τον 
χρόνο t . 

 
Η προσέγγιση του προβλήµατος έγινε διαµερίζοντας την κατασκευή σε πεπερασµένα 
σηµεία και υπολογίζοντας την τιµή της θερµοκρασίας σε κάθε σηµείο (x, y, z). 
Επιπλέον υιοθετήθηκε ένας δείκτης σύγκλισης που καθορίζει την πυκνότητα της 
αριθµητικής ολοκλήρωσης κατά Riemman [6] και που επιτρέπει τον ακριβή 
υπολογισµό της θερµοκρασίας στο σηµείο ενδιαφέροντος. Ο δείκτης αυτός 
καθορίζεται από το χρήστη και αφορά στις επιµέρους αριθµητικές υπο–αθροίσεις που 
πρέπει να γίνουν στην ολοκλήρωση της πιο πάνω παράστασης για να υπολογιστεί σε 
ένα σηµείο και για µία δεδοµένη στιγµή η ζητούµενη θερµοκρασία. Για την τιµή π.χ. 
5, απαιτούνται 163935 αθροίσεις στοιχειωδών εµβαδών προκειµένου να υπολογιστεί 
το κατά Riemman ολοκλήρωµα [6]. H καµπύλη σύγκλισης των θερµοκρασιών για 
ένα σηµείο εντός της θερµικά επηρεασµένης ζώνης, αναλόγως της πυκνότητας 
ολοκλήρωσης (ID), δίδεται στο Σχήµα 10.1. 
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Σχήµα 10.1 Ευαισθησία ως προς την πυκνότητα ολοκλήρωσης 
 
Ο κώδικας αναπτύχθηκε σε επτά διαφορετικά επίπεδα που περιγράφονται πιο κάτω: 
 

1. Υπολογίζεται η θερµοκρασία Τ σε ένα συγκεκριµένο σηµείο των ελασµάτων 
συγκόλλησης (x, y, z) αρχικών συνθηκών (Το, t = 0) µετά από δεδοµένο χρόνο 
t. Ο χρόνος t µπορεί να είναι είτε ακέραιος είτε δεκαδικός (π.χ. t = 3, t = 3.05 

sec). Με διαδοχική εκτέλεση, είναι δυνατός ο προσδιορισµός θερµοκρασιακής 
απόκρισης πολύ µεγάλης κλίσης. Το επίπεδο αυτό χρησιµοποιείται επίσης για 
λόγους βαθµονόµησης, εφόσον αυτό θεωρηθεί σκόπιµο. Εάν είναι γνωστή η 
τιµή της θερµοκρασίας ενός σηµείου των ελασµάτων από άλλη πηγή 
(πείραµα, F.E.), οι σταθερές εισόδου µπορούν να βαθµονοµηθούν κατάλληλα 
(π.χ. απόδοση τόξου και φυσικές ιδιότητες), προκειµένου να εξοµαλυνθεί η 
επίδραση των µη–γραµµικοτήτων που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο σχεδιασµό 
του προγράµµατος. Εν συνεχεία, είναι δυνατή η εκτέλεση των επόµενων 
επιπέδων. 

2. Υπολογίζεται η θερµοκρασιακή ιστορία για ένα συγκεκριµένο σηµείο των 
ελασµάτων συγκόλλησης (x, y, z) αρχικών συνθηκών (Το, t = 0) από την 
έναρξη της συγκόλλησης µέχρι δεδοµένη χρονική στιγµή t. Ο χρόνος t είναι 
ακέραιος αριθµός και το χρονικό βήµα ίσο µε dt = 1 sec. Απαιτούνται 
συνολικά t σηµεία ολοκλήρωσης.  

3. Υπολογίζεται η θερµοκρασία Τ σε όλα τα σηµεία των προς συγκόλληση 
ελασµάτων µια δεδοµένη στιγµή t. Ο χρόνος t είναι ακέραιος αριθµός και το 
χρονικό βήµα ίσο µε dt = 1 sec. Η ολοκλήρωση γίνεται σε όλο τον όγκο των 
ελασµάτων συγκόλλησης. Με επάλληλες εκτελέσεις λαµβάνεται η 
θερµοκρασιακή κατανοµή των ελασµάτων για κάθε χρονική στιγµή. 
Απαιτούνται (Μήκος)x(Πλάτος)x(Πάχος)x(t) σηµεία ολοκλήρωσης. Για 
έλασµα 700x250x4 mm

3 και δεδοµένη χρονική στιγµή, απαιτούνται 700000 

σηµεία ολοκλήρωσης.  
4. Υπολογίζεται η θερµοκρασία Τ σε όλα τα σηµεία – ορισµένου βάθους – των 

προς συγκόλληση ελασµάτων για µια δεδοµένη στιγµή t. Ο χρόνος t είναι 
ακέραιος αριθµός και το χρονικό βήµα ίσο µε dt = 1 sec. Η ολοκλήρωση 
γίνεται σε όλη τη δεδοµένη επιφάνεια των ελασµάτων. Με επάλληλες 
εκτελέσεις λαµβάνεται η θερµοκρασία ενός επιπέδου για κάθε χρονική 
στιγµή. Απαιτούνται (Μήκος)x(Πλάτος)x(t) σηµεία ολοκλήρωσης. Για έλασµα 
700x250x4 mm

3 και δεδοµένη χρονική στιγµή, απαιτούνται 175000 σηµεία 
ολοκλήρωσης. 
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5. Υπολογίζεται η θερµοκρασία Τ σε όλα τα σηµεία – ενός ορισµένου εγκάρσιου 
επιπέδου στον άξονα συγκόλλησης – των προς συγκόλληση ελασµάτων µια 
δεδοµένη στιγµή t. Ο χρόνος t είναι ακέραιος αριθµός και το χρονικό βήµα 
ίσο µε dt = 1 sec. Η ολοκλήρωση γίνεται σε όλη τη δεδοµένη επιφάνεια των 
ελασµάτων συγκόλλησης. Με επάλληλες εκτελέσεις λαµβάνεται η 
θερµοκρασία του επιπέδου για κάθε χρονική στιγµή. Απαιτούνται 
(Πάχος)x(Πλάτος)x(t) σηµεία ολοκλήρωσης. Για έλασµα 700x250x4 mm

3 και 
δεδοµένη χρονική στιγµή απαιτούνται 1000 σηµεία ολοκλήρωσης.  

 
Τέλος, αναπτύχθηκαν και οι κατάλληλοι επεξεργαστές των αποτελεσµάτων για την 
ταχεία γραφική απεικόνιση αυτών57. To σηµαντικό κέρδος από τη χρήση της 
αναλυτικής λύσης είναι:  
 

� η πολύ µεγάλη ταχύτητα υπολογισµού, µόνο όµως για τα δύο πρώτα επίπεδα 
� η χρήση πολύ πυκνού πλέγµατος (π.χ. κάνναβος 1x1 mm

2) 
� η δυνατότητα για άµεση µοντελοποίηση πάρα πολύ µεγάλων προβληµάτων 

(π.χ. συγκόλληση ελασµάτων κυρίου καταστρώµατος φορτηγών πλοίων 
διαστάσεων 6000x2000 mm

2)  
� η ελάχιστη απαίτηση µνήµης που επιτεύχθηκε µε κατάλληλη διαχείρισή της. 

 
Το σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου έγκειται στο ότι 
 

� Αποκλίνει σηµαντικά σε περιπτώσεις λεπτών ελασµάτων, δεδοµένου ότι 
λαµβάνει υπόψη της µόνο διάδοση θερµότητας µέσω αγωγής. 

� ∆εν λαµβάνει υπόψη κάθε είδους µη γραµµικής συµπεριφοράς (υλικού, 
συνοριακών συνθηκών). 

 

10.3 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
 
Ως παράµετροι εκτέλεσης του προγράµµατος ορίστηκαν ειδική θερµοχωρητικότητα 
cp = 600 J/kg 

o
C, συντελεστής θερµικής διαχυσιµότητας α = 6.18x10

–6 
m

2
/s, 

πυκνότητα ρ = 7820 kg/m
3, τάση και ένταση τόξου 26 V/145 A, βαθµός απόδοσης 

τόξου 0.75, ταχύτητα προχώρησης τόξου 0.0033 m/s και δείκτης πυκνότητας 
ολοκλήρωσης ID=30. 
 

                                                
57 Windows SVGA  
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10.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας σε τρία σηµεία εντός της θερµικά επηρεασµένης 
ζώνης που υπολογίστηκε µε το επίπεδο 1, παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.1 (µαζί µε 
τα µέσα πειραµατικά αποτελέσµατα σε παρένθεση, όπως αυτά αναλύθηκαν στο 
Κεφάλαιο 8, βλέπε και Σχήµατα 7.4 και 7.5). 

 
Πίνακας 10.1 Αποτελέσµατα θερµικού µέρους 

 

Σηµείο (y, z) σε 
mm 

Μέγιστη 
θερµοκρασία (oC) 

∆ιαφορά % Χρονική στιγµή 
(sec) 

(3, 2) 1539.8 (1280) 20 106.3 

(4, 2) 1093.9 (1140) 4 106.3 

(5, 2) 741.9 (910) 18 106.3 

Εν συνεχεία, υπολογίστηκε η θερµοκρασιακή απόκριση των σηµείων του Πίνακα 
10.1, κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης µε δείκτη πυκνότητας ολοκλήρωσης ID=30, 
χρησιµοποιώντας το επίπεδο 2. H θερµοκρασιακή απόκριση παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 10.2. 
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Σχήµα 10.2 Θερµοκρασιακές κατανοµές (z=2mm) 
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Η µέγιστη θερµοκρασία και ο χρόνος ψύξης ∆t8/5 παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.2 
 

Πίνακας 10.2 Μέγιστες θερµοκρασίες και χρόνος ψύξης ∆t8/5 

 

Θέση (y, z) σε 
mm 

Θερµοκρασία (oC) ∆ιαφορά % ∆t8/5 (sec) ∆ιαφορά % 

(3, 2) 1430 (1280) 12 2 (21) 91 

(4, 2) 1002  (1140) 12 2 (22) 90 

(5, 2) 664 (910) 27 2 (20) 90 

Από τα πιο πάνω αποτελέσµατα παρατηρείται ότι το αναλυτικό µοντέλο µπορεί να 
προσεγγίσει επιλεκτικά µόνο, όσον αφορά στις µέγιστες θερµοκρασίες, τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα, αλλά αποτυγχάνει πλήρως στους ρυθµούς ψύξης. Αυτό 
οφείλεται στο ότι το µοντέλο αναπτύχθηκε θεωρώντας ελάσµατα πολύ µεγάλου 
πάχους, όπου η αγωγή είναι ο κύριος παράγοντας ψύξης. Επίσης, παρατηρείται και η 
αναγκαιότητα για πολύ µικρό χρονικό βήµα ολοκλήρωσης, προκειµένου να µπορέσει 
να υπολογιστεί η µέγιστη θερµοκρασία στο σηµείο ενδιαφέροντος. Πράγµατι, 
χρησιµοποιώντας το επίπεδο 1, προσδιορίστηκε η µέγιστη θερµοκρασία τη χρονική 
στιγµή t = 106.3 sec, ενώ η µέγιστη τιµή από το επίπεδο 2 προέκυψε τη χρονική 
στιγµή t = 106 sec. Αυτό οφείλεται στο ότι το επίπεδο 2 υπολογίζει µε βήµα ∆t = 1 

sec. Στο Σχήµα 10.3 εικονίζεται η κατανοµή των θερµοκρασιών στο µέσον του 
µήκους του ελάσµατος. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι η έκταση της 
ισοθερµοκρασιακής των 200 

ο
C, που αποτελεί χαρακτηριστική θερµοκρασία για την 

έναρξη της θερµοπλαστικής συµπεριφοράς, εκτείνεται σε µήκος περίπου 38 mm πίσω 
από το τόξο συγκόλλησης. 
 

 
Σχήµα 10.3  Θερµοκρασιακές κατανοµές (z=2mm) 
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10.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ως βασικό συµπέρασµα προκύπτει ότι η αναλυτική λύση µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για παραµετρική ανάλυση, προκειµένου να µελετηθεί η επίδραση των παραµέτρων 
συγκόλλησης σε γενικό επίπεδο. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον 
υπολογισµό των µέγιστων θερµοκρασιών µε ικανοποιητική ακρίβεια σε όλες τις 
περιοχές, εκτός του µετάλλου συγκόλλησης. Στη φάση ψύξης, η αναλυτική λύση 
αποτυγχάνει πλήρως στα λεπτά ελάσµατα.  
 
∆εδοµένης της αδυναµίας της αναλυτικής λύσης να προσεγγίσει µε ακρίβεια το 
φαινόµενο, δε µελετήθηκε το µηχανικό πρόβληµα µε χρήση αναλυτικού µοντέλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΩΝ 

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

11.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στην παρούσα διατριβή έγινε µοντελοποίηση της συγκόλλησης ελασµάτων χάλυβα 
Ck45 πάχους 4 mm. Σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας ήταν η προσέγγιση 
του θερµοµηχανικού µεταβατικού και µόνιµου προβλήµατος των προς συγκόλληση 
ελασµάτων. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι υπάρχουν δύο επίπεδα µοντελοποίησης, 
το θερµικό και το µηχανικό. Το µηχανικό µέρος είναι πολύ δυσκολότερο ως προς την 
επίλυση, τόσο λόγω έντονων µη γραµµικοτήτων, αλλά και λόγω του αυξηµένου 
αριθµού των αγνώστων ανά στοιχείο. Αντίθετα, ενώ το θερµικό παρουσιάζεται πολύ 
πιο εύκολο στην επίλυση, η σωστή ανάπτυξή του αποτελεί τον κρίσιµο παράγοντα 
για τη σωστή πρόβλεψη της θερµοµηχανικής απόκρισης. Είναι, βέβαια, προφανές ότι 
τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται είναι αντίστοιχα των δεδοµένων που 
χρησιµοποιούνται. Κατ’ αυτήν την έννοια, και λαµβάνοντας υπόψη ότι 
χρησιµοποιούνται έγκυροι κώδικες Η/Υ, όλες οι αναλύσεις είναι σωστές. Το 
ζητούµενο είναι τα αποτελέσµατα των αναλύσεων να πλησιάζουν τα πραγµατικά 
δεδοµένα, εάν αυτά υπάρχουν, ή, σε αντίθετη περίπτωση, να τα προβλέπουν σωστά. 
∆εδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πάντα πειραµατική υποστήριξη των 
µοντέλων, όπως π.χ. µε µέτρηση θερµοκρασιών, µεταλλογραφική ανάλυση, 
σκληροµέτρηση, µέτρηση µετατοπίσεων, παραµενουσών τάσεων ή µεταβατικών 
παραµορφώσεων, τα µοναδικά κριτήρια για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων σε γενικό  
επίπεδο θα θεωρηθούν τα ακόλουθα: 
 
Στο θερµικό µέρος  
 

� Η µορφή της λίµνης συγκόλλησης και το ίχνος της ισοθερµοκρσιακής της 
Τliquidus 

� Οι διαστάσεις της λίµνης συγκόλλησης 
� Το εύρος της θερµικά επηρεασµένης ζώνης 
� Η µέγιστη θερµοκρασία και ο χρόνος ψύξης ∆t8/5 

 

Στο µηχανικό µέρος 
 

� Η µορφή των τελικών µετατοπίσεων 
� Η κατανοµή των παραµενουσών τάσεων 

  
Εφόσον υπάρχει υποστήριξη µε πειραµατικά δεδοµένα, µπορεί κανείς να αναπτύξει 
το µοντέλο και να σταθµίσει διάφορους άγνωστους παράγοντες (βαθµός απόδοσης 
τόξου, ακρίβεια δεδοµένων και διαφόρων καµπυλών, απώλειες, συντελεστές κλπ), 
ώστε να βαθµονοµήσει την ανάλυση µε τα αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα. Εν 
συνεχεία, το µοντέλο, από µοντέλο «πρόβλεψης» µεταπίπτει πλέον σε µοντέλο 
«ανάλυσης», όπου πλέον ο µελετητής µπορεί να αντλήσει από το µοντέλο όλες τις 
πληροφορίες που αυτό του παρέχει. Ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης του µοντέλου 
µπορεί να θεωρηθεί αυτό για το οποίο τα αποτελέσµατα (θερµοκρασίες και 

µετατοπίσεις) διαφέρουν µέχρι και %30±  από τα αντίστοιχα πειραµατικά58. Το 

                                                
58 Μετά από συννενόηση µε την τριµελή συµβουλευτική επιτροπή 
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εύρος αυτό, είναι εν γένει αυστηρό και επιλέχθηκε, δεδοµένου ότι θεωρείται ένα πολύ 
καλό εύρος για συγκολλήσεις που γίνονται µε πολύ σταθερές συνθήκες (Robotic 
GMAW), σε αντίθεση µε την προκειµένη περίπτωση όπου: 
 

� η συγκόλληση είναι χειρονακτική, κατά συνέπεια µη αυτοµατοποιήσιµη–
επαναλήψιµη  

� το τόξο χρειάζεται να ανάψει και να σβήσει αρκετές φορές προκειµένου να 
καλυφθεί το µήκος της ραφής 

� υπάρχει νεκρός χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της αλλαγής των ηλεκτροδίων 
� η χρήση αναρροφητήρα µεγάλης ισχύος δηµιουργεί καταστάσεις 

εξαναγκασµένης συναγωγής που δυσχεραίνει σηµαντικά την υιοθέτηση των 
συνοριακών συνθηκών στο µοντέλο, προκειµένου να επιτευχθεί σύγκλιση µε 
τα πειραµατικά αποτελέσµατα. 

 
Επιπλέον παράµετροι που καθιστούν την πρόβλεψη µια δύσκολη διαδικασία αφορούν 
στο: 
 

� ακριβές βάθος των θερµοστοιχείων που δεν µπορεί να µετρηθεί. Η 
παράµετρος αυτή επιδρά σηµαντικά, κυρίως στη µέγιστη θερµοκρασία που 
λαµβάνεται από το µοντέλο 

� ότι εάν η ανάλυση είναι δισδιάστατη, δεν επιτρέπεται ροή θερµότητας κατά το 
διάµηκες, κατά συνέπεια αναµένονται σηµαντικά µεγαλύτερες θερµοκρασίες 
από τις πραγµατικές. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διαµήκης παραµόρφωση, κατά 
συνέπεια αναµένονται σηµαντικά µεγαλύτερες διαµήκεις τάσεις [1]  

 

11.2 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
 
Σε όλη τη φάση της ανάλυσης µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων 
επιδιώκεται η επίλυση αρχικά του θερµοκρασιακού προβλήµατος. Όταν αυτό φτάσει 
σε ικανοποιητικό επίπεδο, τότε µόνο ακολουθεί η επίλυση του µηχανικού 
προβλήµατος σε επίπεδο µετατοπίσεων. Όταν οι µετατοπίσεις υπολογιστούν µε 
σχετική ακρίβεια, ακολουθεί εµβάθυνση στη  µελέτη των παραµενουσών τάσεων.  
 

11.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
 
Χρησιµοποιήθηκαν δύο προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων [2, 3], στα οποία έχει 
πρόσβαση το Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας: 
  

• ALGOR® (έκδοση 11), Η/Υ Pentium III, 768 MB RAM, 1 GHz  
• ABAQUS® (εκδόσεις 6.3 και 6.5 – 1), H/Y DualCore, 2 GB RAM, 2.66 GHz  

 

11.3.1 ALGOR® 

 
Το πρόγραµµα ALGOR® δεν έχει χρησιµοποιηθεί ξανά για τον υπολογισµό της 
θερµοµηχανικής απόκρισης συγκολλήσεων βάσει των δηµοσιευµένων µελετών, 
πέραν των καθαρά αµιγών θερµικών µοντέλων. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχε στη 
βιβλιογραφία, καταγεγραµµένη µια τυποποιηµένη διαδικασία για την επίλυση του 
προβλήµατος µε το συγκεκριµένο λογισµικό. Με το πρόγραµµα ALGOR® 
αναπτύχθηκε ένα δισδιάστατο και ένα τρισδιάστατο µοντέλο. Επιλύθηκε τόσο το 
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θερµικό όσο και το µηχανικό πρόβληµα σε δύο ξεχωριστές αναλύσεις. Το 
τρισδιάστατο µοντέλο επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ δεδοµένου ότι δεν 
περατώθηκε στο βαθµό που έπρεπε για λόγους που αναλύονται στο παράρτηµα αυτό. 
Όσον αφορά στο δισδιάστατο µοντέλο, µελετήθηκε το  θερµικό µέρος λαµβάνοντας 
υπόψη τη φόρτιση όπως αυτή ορίζεται από τη χωρική κατανοµή του διπλού 
ελλειψοειδούς. Εν συνεχεία µελετήθηκε το µηχανικό µέρος. Η χρήση του 
συγκεκριµένου προγράµµατος έγινε µε επιφύλαξη και στα πλαίσια ελέγχου των 
δυνατοτήτων που αυτό προσφέρει όσον αφορά την µοντελοποίηση των 
συγκολλήσεων. 
 

11.3.2 ABAQUS® 

 
Το πρόγραµµα ABAQUS® χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη πιο προηγµένων 
µοντέλων, αλλά και για τη σύγκριση κοινών προβληµάτων µε το πρόγραµµα 
ALGOR®. Η χρήση του προγράµµατος ABAQUS® έγινε προκειµένου να 
µοντελοποιηθούν τα φαινόµενα που περιλαµβάνουν: 
 
Σε επίπεδο µαθηµατικής διατύπωσης: 
 

� Συζευγµένη ανάλυση, ταυτόχρονη δηλαδή επίλυση του θερµικού και του 
µηχανικού προβλήµατος  

� ∆υνατότητα χρήσης στοιχείων µειωµένου βαθµού ολοκλήρωσης (ή/και 
ανώτερης τάξης) για την αντιµετώπιση της αυξηµένης πλαστικότητας στην 
περιοχή της ραφής 

� Απεριόριστος χρόνος µοντελοποίησης και απεριόριστο µέγεθος µοντέλου 
� Καλύτερος έλεγχος διαδικασίας σύγκλισης 

 
Σε επίπεδο συνοριακών – αρχικών συνθηκών: 
 

� Βέλτιστη µοντελοποίηση της εναπόθεσης του µετάλλου συγκόλλησης στο 
µέταλλο βάσης.  

� Υιοθέτηση φαινόµενων συναγωγής µεταξύ ελάσµατος και περιβάλλοντος 
συναρτήσει της θερµοκρασίας 

 
Σε επίπεδο υλικού: 
 

� Μοντελοποίηση των µετασχηµατισµών δοµής στερεάς κατάστασης 
� Μοντελοποίηση βρόχων υστέρησης  
� Μοντελοποίηση µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού 
� Βέλτιστη µοντελοποίηση της λανθάνουσας ενέργειας 

 
Στο πρόγραµµα ABAQUS® αναπτύχθηκε ένα δισδιάστατο θερµοµηχανικό µοντέλο, 
φορτιζόµενο θερµικά όπως ορίζει η µικτή κατανοµή του διπλού ελλειψοειδούς, µε 
συνοριακές συνθήκες εξαρτώµενες από τη θερµοκρασία, µε και χωρίς 
µετασχηµατισµούς δοµής στο µηχανικό µέρος. Το µοντέλο βαθµονοµήθηκε και 
ελέγχθηκε η σύγκλισή του µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Το µοντέλο που έδωσε καλή 
θερµοµηχανική απόκριση µε τα πειραµατικά δεδοµένα (θερµοκρασίες – 
µετατοπίσεις) χρησιµοποιήθηκε εν συνεχεία για τη µοντελοποίηση – σε πρώτο στάδιο 
– των µετασχηµατισµών δοµής σε πολύ χαµηλό εύρος θερµοκρασιών που 
ανταποκρίνεται στη µαρτενσιτική βαφή (π.χ. υποβρύχια συγκόλληση). 
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11.3.3 Περιφερειακό λογισµικό 

 
Χρησιµοποιήθηκε το εξής περιφερειακό λογισµικό: 
 
Για το πρόγραµµα ALGOR®: SuperDraw III για την ανάπτυξη του κανάβου και της 
γεωµετρίας, το FEMPRO Editor για την επεξεργασία των συνοριακών και αρχικών 
συνθηκών και παραµέτρων επίλυσης. Το πακέτο SuperView χρησιµοποιήθηκε για 
τον έλεγχο των αποτελεσµάτων.  
 
Για το πρόγραµµα ABAQUS®: Η ανάπτυξη του µοντέλου έγινε έµµεσα 
χρησιµοποιώντας το ABAQUS CAE v6.3–1 και v6.5–1 και άµεσα µε το INP αρχείο 
του πηγαίου κώδικα. Ο έλεγχος έγινε µε το Visualization Module. Επιλέχθηκε ο 
solver ABAQUS Standard. Η εκτέλεση έγινε υπό το ABAQUS CAE µε απευθείας 
χρήση του ΙΝΡ αρχείου. Τροποποιήσεις στον κώδικα και συµπληρωµατικές ρουτίνες 
συµπληρώθηκαν άµεσα στο INP αρχείο. 
 

11.4 Η  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
 
Λέγοντας διαδικασία ή µέθοδος σύγκλισης, εννοείται ο αλγόριθµος εκείνος, ο οποίος 
επιτρέπει τη σταδιακή σύγκλιση των αποτελεσµάτων µιας ανάλυσης πεπερασµένων 
στοιχείων προς την αριθµητικά σωστή τιµή. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή από την 
περίπτωση της γραµµικής στατικής ανάλυσης, κατά την οποία, προοδευτική πύκνωση 
του πλέγµατος του µοντέλου οδηγεί µε ταχύτητα στη σταθεροποίηση των 
µετατοπίσεων. Στην περίπτωση, όµως, όπου οι παράµετροι µοντελοποίησης δεν είναι 
µόνο η πυκνότητα πλέγµατος, αλλά επιπλέον το χρονικό βήµα, η ακρίβεια της λύσης,  
ο βαθµός ολοκλήρωσης, και η διαφορετική θέση των µέγιστων κλίσεων 
(θερµοκρασιακή – τασική) σε ένα θερµοµηχανικό µοντέλο, η διαδικασία σύγκλισης 
δεν είναι πάντα ευσταθής. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της θερµοµηχανικής 
µοντελοποίησης, όπου απαιτείται συνήθως ταύτιση των δύο µοντέλων και υπάρχει 
επίσης και σηµαντική µη γραµµικότητα, η διαδικασία σύγκλισης δεν είναι 
καθορισµένη. Η διαδικασία που αναπτύχθηκε και προτείνεται στο παρόν είναι 
ανεξάρτητη του λογισµικού και βασίζεται στη θεωρία των πεπερασµένων στοιχείων.  
 
Τα βήµατα της διαδικασίας περιγράφονται πιο κάτω: 
 

1. Εκτίµηση αρχικών τιµών διαµέρισης χώρου και χρόνου. Εντοπισµός 

περιοχών κλίσεων 
 

• Επιλύεται το θερµικό µοντέλο (Τ) µέχρι ικανοποιητικής σύγκλισης των 
αποτελεσµάτων. Επιλέγεται η τελική τιµή διαµέρισης για το πλέγµα (Π1), και 
η τιµή [4] του χρονικού βήµατος (dt1). Χρησιµοποιούνται στοιχεία πρώτης 
τάξης (Ο1).  

• Ακολουθεί ο υπολογισµός του µηχανικού µέρους µε το αντίστοιχο µοντέλο 
(Μ), τη  χρήση στοιχείων πρώτης τάξης (Ο1), του ίδιου µέγιστου χρονικού 
βήµατος (dt1) και πλέγµατος (Π1) και κριτήριο σύγκλισης των µετατοπίσεων 
1Ε–5.  

• Εφόσον στο µοντέλο (Μ) η επίλυση δεν πραγµατοποιείται για το δεδοµένο 
µέγιστο βήµα dt1 και µε δεδοµένο µέγιστο αριθµό επαναλήψεων (ΕΠ) ίσο µε 
πέντε, η διαδικασία επαναλαµβάνεται από την αρχή µε το ήµισυ του αρχικού 
χρονικού βήµατος και πυκνότερο πλέγµα.  
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• Εφόσον επιτευχθεί η πιο πάνω απαίτηση σηµαίνει ότι έχει προσδιοριστεί ένα 
κοινό πλέγµα και µία κοινή χρονική διαµέριση ικανή να µοντελοποιήσει τις 
κλίσεις και στα δύο µοντέλα. Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό, ότι το θερµικό 
και µηχανικό µέρος θα εκτελεστούν περί του χρονικού βήµατος και πλέγµατος 
που υπολογίστηκε νωρίτερα. Αυτά αποτελούν ένδειξη για το κόστος της 
επεξεργασίας. 

 
2. Εκτίµηση τελικών τιµών διαµέρισης χώρου και χρόνου 
 

• Εν συνεχεία, εξετάζεται, εάν στην τελευταία θερµική ανάλυση παρατηρείται 
ικανοποιητική σύγκλιση [5] στα σηµεία ενδιαφέροντος. Εάν όχι, το θερµικό 
µοντέλο επανασχεδιάζεται µε βελτιωµένο πλέγµα (Π3) στα σηµεία 
ενδιαφέροντος και επανεκτελείται. Εάν απαιτηθεί, το χρονικό βήµα µπορεί να 
µειωθεί περισσότερο.  

• Επιλέγεται η τελική τιµή του πλέγµατος Πf και του χρονικού βήµατος dtf για 
το θερµικό µέρος (Τ) και ακολουθεί επεξεργασία των αποτελεσµάτων του 
θερµικού µέρους. 

•  Ακολουθεί εκτέλεση του µηχανικού µοντέλου µε πλέγµα ίδιο µε αυτό της 
τελευταίας θερµικής ανάλυσης Πf και µε χρήση του σταθεροποιηµένου 
χρονικού βήµατος dtf.  

• Από την κατάσταση σύγκλισης, επιλέγεται εάν θα χρησιµοποιηθεί πυκνότερο 
πλέγµα  ή µικρότερο χρονικό βήµα για το µηχανικό µέρος.  

• Σε περίπτωση όπου αυτό απαιτείται, επανασχεδιάζεται το θερµικό µοντέλο µε 
πυκνότερο πλέγµα Πf* και µικρότερο χρονικό βήµα dtf*, που αναµένεται να 
δώσει ίδια θερµικά αποτελέσµατα µε το πλέγµα Πf  και το χρονικό βήµα dtf. Το 
νέο αυτό θερµικό µοντέλο θα χρησιµοποιηθεί µόνο σαν αρχείο εισόδου για τη 
µηχανική ανάλυση.  

• Eν συνεχεία επιλύεται και το µηχανικό µοντέλο βάσει των νέων τιµών Πf* και 
dtf* µέχρι ικανοποίησης της απαίτησης σύγκλισης. 

• Στην κατάσταση σύγκλισης είναι δυνατός ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων 
για το µηχανικό µέρος. 

• Ακολουθεί επανεκτέλεση του µηχανικού µέρους µε στοιχεία δεύτερης τάξης.  
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Ο αλγόριθµος εικονίζεται και στο λογικό διάγραµµα στο Σχήµα 11.1.  
 

Εκτίµηση αρχικών τιµών διαµέρισης χώρου και χρόνου 

Προσδιορισµός περιοχών κλίσεων 
 

Βήµα 1: T, dt1, Ο1, Π1 

↓ 
Βήµα 2: Μ, dt1,1E-5, Ο1, Π1   

↓ 
Βήµα 3: (dt≤dt1) ΚΑΙ (EΠ<5) →OXI→Βήµα 1 µε dt2=0.5dt1, Π2 

↓ 
NAI 
↓ 

Βήµα 4: Προσδιορισµός dtmax και Πmax  ικανών να µοντελοποιήσουν  
τις κλίσεις και για τις δύο αναλύσεις 

 
Εκτίµηση τελικών τιµών διαµέρισης χώρου και χρόνου 

Μελέτη περιοχών κλίσεων 
 

Βήµα 5: Επεξεργασία T, Πmax, dtmax  (περαιτέρω διαµέριση) 
 
↓ 

                                                           Σύγκλιση; → ΟΧΙ →Βήµα 5 µε Π3, dt3=0.5 dtmax 

                                                                   ↓ 
                                                                ΝΑΙ→ Επιλογή Τ, Πf, dtf →Αποτελέσµατα Τ 

↓ 
Βήµα 6: Μ, dtf, 1E-5, Ο1, Πf 

↓ 
            Αποτελέσµατα Μ←ΝΑΙ←Σύγκλιση;→ ΟΧΙ→Επανασχεδιασµός Τ, Πf*, dtf* 

                                    ↓                                ↓ 
                                    Ο2                                                                 Βήµα 6. 

 
Σχήµα 11.1 Λογικό διάγραµµα – αλγόριθµος σύγκλισης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALGOR® 

 

12.1 ΓΕΝΙΚΑ  

 
H θερµοµηχανική απόκριση του χάλυβα Ck45 κατά τη συγκόλληση µελετήθηκε 
αρχικά µε το πρόγραµµα πεπερασµένων στοιχείων ALGOR®.  Επιλέχθηκε το 
πρόγραµµα αυτό καθότι υποστηρίζει σε γενικό βαθµό όλα τα θερµικά και 
ελαστοπλαστικά φαινόµενα που σχετίζονται µε τις θερµικές κατεργασίες γενικότερα. 
Επίσης, το ότι το ALGOR® δεν έχει χρησιµοποιηθεί σχεδόν ποτέ για τη µελέτη των 
συγκολλήσεων αποτελούσε περίπτωση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Αναπτύχθηκε ένα 
απλό θερµοµηχανικό µοντέλο χωρίς µετασχηµατισµούς δοµής στο µηχανικό µέρος. 
 

12.2 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

12.2.1 Γενικά 
 
Η ανάλυση έλαβε χώρα σε δύο ξεχωριστά στάδια, ένα για το θερµικό  και ένα για το 
µηχανικό µέρος, σε δισδιάστατο επίπεδο (επίπεδο εγκάρσιας τοµής στο µέσο µήκος 
των συγκολλήσεων), ενώ αξιοποιήθηκε και η συµµετρία της κατασκευής περί τον 
διαµήκη άξονα, προκειµένου να µειωθεί το µέγεθος του προβλήµατος. Στις επόµενες 
παραγράφους θα παρουσιαστεί πλήρως η όλη διαδικασία ανάπτυξης του µοντέλου, 
προκειµένου να αποδοθεί η δυσκολία που παρουσιάζεται κατά την «πρόβλεψη» τόσο 
των θερµοκρασιών όσο και των µετατοπίσεων.  
 

12.2.2 Τοπολογία 

 
Το πρόβληµα εστιάζεται στην – προ του πειράµατος – εκτίµηση της έκτασης της 
λίµνης συγκόλλησης, προκειµένου να υπολογιστούν–εκτιµηθούν οι διαστάσεις του 
διπλού ελλειψοειδούς. Πιο συγκεκριµένα, συνιστάται όπως οι διαστάσεις αυτές 
ληφθούν ίσες ή περίπου 10% µικρότερες από τις διαστάσεις της λίµνης συγκόλλησης, 
που είναι επίσης άγνωστη. Η διαδικασία αυτή της εκτίµησης της γεωµετρίας είναι και 
η πλέον κρίσιµη. Οι διαστάσεις του διπλού ελλειψοειδούς επιλέγηκαν ah = 6 mm, bh = 

4 mm, chf = 2 mm, chb = 5 mm (βλέπε και Σχήµα 8.16). Βάσει των τιµών αυτών και 
της γεωµετρίας αναπτύχθηκε το µοντέλο, όπως αυτό εικονίζονται στο Σχήµα 12.1, 
στο οποίο φαίνονται τα όρια του διπλού ελλειψοειδούς που ορίζονται από το όριο των 
τρίκοµβων δισδιάστατων στοιχείων.  
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Σχήµα 12.1 Πλέγµα µοντέλου.  

 

12.2.3 Μοντέλο υλικού 
 
Θεωρήθηκαν οι φυσικές ιδιότητες του υλικού συναρτήσει της θερµοκρασίας. Οι 
ιδιότητες αυτές θεωρήθηκαν κοινές για το µέταλλο βάσης και για το µέταλλο 
συγκόλλησης. Η αρχική δοµή θεωρήθηκε φερρίτης–περλίτης, που άνω της 
θερµοκρασίας Α1 µεταπίπτει σταδιακά σε ωστενίτη µέχρι τη θερµοκρασία Α3. 
Ελήφθησαν επιπλέον υπόψη και οι µετασχηµατισµοί στερεάς–υγρής κατάστασης. Η 
ειδική θερµότητα θεωρήθηκε ότι αυξάνει από την Τsolidus µέχρι και την Tliquidus ώστε να 
απορροφηθεί το επιπλέον ενεργειακό περιεχόµενο των 260 kJ/kg και να ληφθεί έτσι 
έµµεσα υπόψη η λανθάνουσα θερµότητα τήξης–στερεοποίησης, όπως 
χαρακτηριστικά εικονίζεται στο Σχήµα 12.2.  ∆ιάφορα µοντέλα έχουν προταθεί στη 
βιβλιογραφία για τη συγκεκριµένη περίπτωση µε µεγάλη διασπορά τιµών  [1,2]. 
 

 
Σχήµα 12.2 Λανθάνουσα θερµότητα τήξης 

 
Η τελική της τιµή υπολογίστηκε ως: 
 

( )
kgr

J

kgrC

J

kgrC

J
TT solidusliquidus 65800)600800(

2

1
=+×−  

 (12.1) 

Ctn

J
c

kgr

kJ

kgr

kJ
c

op

C

p 34659578.65260 94 = →+=∆ =∆θθ  

 
Σηµειώνεται, ότι η υιοθέτηση της λανθάνουσας θερµότητας εν γένει δηµιουργεί 
σηµαντικά προβλήµατα στην αριθµητική επίλυση τέτοιων προβληµάτων, θεωρείται, 
όµως, απαραίτητη για τη σωστή επίλυση του θερµικού προβλήµατος. Αντίθετα, 
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φαίνεται να µην επηρεάζει σηµαντικά τη µηχανική απόκριση [3]. Επίσης, στο 
θερµοκρασιακό εύρος Α1–Α3 η µέγιστη τιµή της ειδικής θερµότητας ελήφθη ίση µε 
1200 J/kg

o
C. H θερµική αγωγιµότητα για θερµοκρασίες άνω της Tliquidus θεωρήθηκε 

ίση µε 230 W/m 
ο
C, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η µεταφορά θερµότητας τόσο µε 

αγωγή όσο και λόγω της ροής του τηγµένου µετάλλου. Σηµειώνεται ότι οι 
θερµοκρασίες Τsolidus και Τliquidus λαµβάνονται προσεγγιστικά είτε από το διάγραµµα 
Fe–Fe3C είτε από σχετική βιβλιογραφική πηγή. 
 

12.2.4 Αρχικές συνθήκες 

 
Το τµήµα του µετάλλου συγκόλλησης θεωρείται ότι προϋπάρχει στο µοντέλο σε 
επαφή µε το µέταλλο βάσης, ενώ το φορτίο του διπλού ελλειψοειδούς διέρχεται εν 
συνεχεία πάνω από αυτό. Το µοντέλο αυτό ουσιαστικά περιγράφει την «ανάτηξη» της 
ραφής και όχι την εναπόθεσή της κατά τη συγκόλληση. Για την περίπτωση όµως 
µόνο του θερµικού µέρους αυτό δεν αποτελεί πηγή σηµαντικού σφάλµατος. Όλο το 
µοντέλο θεωρήθηκε σε αρχική θερµοκρασία 25 

ο
C. 

 

12.2.5 Συνοριακές συνθήκες  
 
Ελήφθησαν υπόψη τα φαινόµενα συναγωγής και ακτινοβολίας [4, 5]. Ο συντελεστής 
ειδικής συναγωγής ελήφθη σταθερός κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, ίσος µε h = 5 

W/m
2⋅οC για όλες τις επιφάνειες των ελασµάτων, τιµή που αφορά στην ελεύθερη 

συναγωγή µε αέρα [6]. Για την περίπτωση της ακτινοβολίας θεωρήθηκε ότι εr = 0.8 
(σταθερή σε όλη τη διάρκεια της ανάλυσης), τιµή που αντιστοιχεί σε µη γυαλισµένες 
χαλύβδινες επιφάνειες µε ελαφρύ επιφανειακό οξείδιο. Σηµειώνεται ότι η τιµή του ε 
για το µέταλλο συγκόλλησης µπορεί να λάβει και τιµές κοντά στο ε=1 στη 
θερµοκρασία τήξης, κάτι που δεν κατέστη δυνατό να µοντελοποιηθεί άµεσα. Η 
θερµοκρασία περιβάλλοντος ορίστηκε στους59 25 

ο
C. Στο επίπεδο συµµετρίας, 

θεωρήθηκε αδιαβατική συνοριακή συνθήκη. Η θερµική ροή στις εξωτερικές 
επιφάνειες των στοιχείων στις οποίες είχαν οριστεί συνοριακές συνθήκες αγωγής ή 
συναγωγής, υπολογίστηκε βάσει των ίδιων συνοριακών συνθηκών και των 
υπολογισθεισών κοµβικών θερµοκρασιών. 
 

12.2.6 Φόρτιση 

 
Χρησιµοποιήθηκε η χωρική κατανοµή φόρτισης κατά το διπλό ελλειψοειδές. Το 
θερµικό φορτίο του τόξου µοντελοποιήθηκε βάσει του διπλού ελλειψοειδούς, 
θεωρώντας ότι όλη η ισχύς κατανέµεται στον όγκο που ορίζεται από αυτό (χωρική 
κατανοµή). Οι παράµετροι της συγκόλλησης ελήφθησαν ίσοι µε Ι = 145 A, V = 26 V, 

v = 3 mm/sec, ah = 6 mm, bh = 4 mm, και ο βαθµός απόδοσης του τόξου ηα = 0.75. 
Ελήφθη chf = 2 mm, chb = 5 mm από τα σχετικά πειράµατα που είχαν γίνει σε 
αντίστοιχα δοκίµια µετά από οπτική παρατήρηση του µετάλλου συγκόλλησης. 
 

                                                
59

 Η εισαγωγή και η έκδοση γίνεται σε βαθµούς oC, οι υπολογισµοί γίνονται σε βαθµούς K  



 224 

Κατ’ επέκταση, θεωρώντας ότι:  
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λαµβάνεται: 
 

222 185.0083.0)3(75.055),,,( zytx

f eeetzyxQ −−−−×=  W/mm
3
, για ∆t = 0.67 sec 

 (12.3) 
222 185.0083.0)3(12.055),,,( zytx

r eeetzyxQ
−−−−×=  W/mm

3
, για ∆t = 1.67 sec 

 
Εν συνεχεία, διασυνδέθηκαν τα στοιχεία που περιγράφουν το µέταλλο συγκόλλησης 
µε τις τιµές της προσδιδόµενης ισχύος στα κεντροεϊδή τους. Αυτές παρουσιάζονται 
στο Πίνακα 12.1. 
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Πίνακας 12.1 Αναλυτικός υπολογισµός της φόρτισης 
 

Κεντροειδή στοιχείων ΜΣ Qf   &  Qr (W/mm
3
) 

 
(x, y, z) σε mm 

222 185.0083.0)3(75.055),,,( zytx

f eeetzyxQ −−−−×=  
222 185.0083.0)3(12.007.55),,,( zytx

r eeetzyxQ
−−−−×=  

0/+0.412/+0.5 22 75.6046.0014.075.6 86.5107.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− ==  

22 08.1046.0014.008.1 86.51076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− ==

 

0/0.412/+1.5 
22 75.642.0014.075.6 68.3507.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.142.0014.008.1 68.35076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/0.412/+2.5 
22 75.6156.1014.075.6 08.1707.55),,,( tt

f eeeetzyxQ −−−− =×=  
22 08.1156.1014.008.1 08.17076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/0.412/+3.5 22 75.626.2014.075.6 6.507.55),,,( tt

f eeeetzyxQ −−−− =×=  
22 08.126.2014.008.1 6.5076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− ×=×=  

0/1.237/+0.5 
22 75.6046.0127.075.6 32.4607.55),,,( tt

f eeeetzyxQ −−−− =×=  
22 08.1046.0127.008.1 32.46076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/1.237/+1.5 
22 75.642.0127.075.6 87.3107.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− ==×=  

22 08.142.0127.008.1 87.31076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ −−−− =×=  

0/1.237/+2.5 
22 75.6156.1127.075.6 26.1507.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.1156.1127.008.1 26.15076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/1.237/+3.5 
22 75.627.2127.075.6 01.507.55),,,( tt

f eeeetzyxQ −−−− =×=  
22 08.127.2127.008.1 01.5076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/2.062/+0.5 22 75.6046.035.075.6 3707.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.1046.035.008.1 37076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/2.062/+1.5 22 75.641.035.075.6 75.2507.55),,,( tt

f eeeetzyxQ =×= −−  
22 08.141.035.008.1 75.25076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/2.062/+2.5 
22 75.6156.135.075.6 21.1207.55),,,( tt

f eeeetzyxQ −−−− =×=  
22 08.1156.135.008.1 21.12076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/2.88/+0.5 
22 75.6046.069.075.6 37.2607.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.146.0.069.008.1 37.26076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/2.88/+1.5 22 75.642.069.075.6 1.1807.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.142.069.008.1 1.18076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/2.88/+2.5 22 75.6156.169.075.6 6.807.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.1156.169.008.1 6.8076.55),,,( tyt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/3.88/+0.5 
22 75.6046.025.175.6 06.1507.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.1046.025.108.1 06.15076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

0/3.88/+1.5 22 75.641.025.175.6 4.1007.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.141.025.108.1 4.10076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ −−−− =×=  

0/5.054/+0.5 
22 75.6046.012.275.6 31.607.55),,,( tt

f eeeetzyxQ
−−−− =×=  

22 08.1046.012.208.1 31.6076.55),,,( tt

r eeeetzyxQ
−−−− =×=  

 
 

Οι µορφές των εκθετικών χρονικών συναρτήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για την 
περιγραφή της καµπύλης φόρτισης εικονίζονται στο Σχήµα 12.3. 
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275.6)( tety −=        

208.1)( tety −=  

 
Σχήµα 12.3 Κατανοµές φόρτισης 

 
Η συνδυασµένη δράση των δύο καµπυλών φόρτισης δίδει την τελική καµπύλη, όπως 
αυτή εικονίζεται στο Σχήµα 12.4, που αποτελεί και το ενεργειακό προφίλ του 
ηλεκτρικού τόξου. 

 

 
 

Σχήµα 12.4 Ενεργειακό προφίλ τόξου 
 

12.2.7 Μοντέλο 

 
Η περιοχή του µετάλλου συγκόλλησης µοντελοποιήθηκε µε χρήση 8 πεπερασµένων 
στοιχείων κατά βάθος και 12 κατά πλάτος στα σηµεία της µέγιστης διάστασής του, 
προκειµένου να είναι δυνατή η µοντελοποίηση της πρόσδοσης ισχύος. Το κεντροϊδές 
κάθε οµάδας στοιχείων του µετάλλου συγκόλλησης θεωρήθηκε ως συντεταγµένη 
αναφοράς για το ποσό της προσδιδόµενης θερµότητας. Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 
574 δισδιάστατα θερµικά στοιχεία πρώτης τάξης µε ένα βαθµό ελευθερίας ανά 
κόµβο.  
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12.3 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Η έκταση της λίµνης συγκόλλησης (µε µαύρα βέλη) που υπολογίστηκε µαζί µε την 
ακριβή θέση των θερµοστοιχείων (ασπρόµαυροι κύκλοι), εικονίζεται στο Σχήµα 12.5. 
 

 
Σχήµα 12.5 Έκταση λίµνης συγκόλλησης 

 
Εάν παρατηρήσει κανείς τη θερµοκρασιακή κατανοµή, στο Σχήµα 12.5, βλέπει ότι το 
µοντέλο προέβλεψε µεγαλύτερη έκταση της λίµνης συγκόλλησης σε σχέση µε αυτή 
που µετρήθηκε αλλά και παρατηρήθηκε πειραµατικά. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα 
που ελήφθησαν από τους κοντινότερους κόµβους σε σχέση µε τα σηµεία όπου 
µετρήθηκαν οι θερµοκρασίες µε τα θερµοστοιχεία παρουσιάζονται στο Πίνακα 12.2. 
   

Πίνακας 12.2 Αποτελέσµατα θερµικού µέρους 
 

Κόµβος # 
Θέση (y, z) σε mm 

Tmax (
oC) ∆t8/5(sec) 

#293 
~(3, 2) 

1750  35 

#295 
~(4, 2) 

1650  35 

#296  
~(5, 2) 

1580  35 

#341 
(80, 2) 

60  – 

 
 
Στην πραγµατικότητα όλα τα θερµοστοιχεία µέτρησαν θερµοκρασίες πολύ 
χαµηλότερες της Τliquidus, αλλά και δεν παρατηρήθηκε καθολική τήξη στην πλευρά της 
ρίζας της ραφής. Κατά συνέπεια, συµπεραίνει κανείς τα εξής: 
 

� Από τις θερµοκρασίες που µετρήθηκαν µε τα θερµοστοιχεία, αλλά και από τη 
µεταλλογραφική ανάλυση, προκύπτει ότι η y–διάσταση του µετάλλου 
συγκόλλησης είναι αρκετά πιο µικρή στο µέσον του πάχους του ελάσµατος σε 
σχέση µε ότι υπολογίστηκε. 
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� Από φυσικής άποψης, παρατηρείται σφάλµα στην πρόβλεψη της δοµής, 
δεδοµένου ότι υπολογίζεται εκτεταµένη τήξη, πράγµα που δεν συνέβη. Αυτό 
οφείλεται στις παραµέτρους που ελήφθησαν υπόψη κατά την αριθµητική 
επίλυση. Πράγµατι, µε κατάλληλη βαθµονόµηση των παραµέτρων της 
ανάλυσης είναι δυνατόν τα πεδία που υπολογίζονται να πλησιάζουν τα 
πραγµατικά µεγέθη (όχι όµως να ταυτιστούν λόγω της 2D διάστασης του 
προβλήµατος που υπερεκτιµά τις θερµοκρασίες). Τέτοιοι παράµετροι είναι 
κυρίως ο συντελεστής ειδικής συναγωγής και ο βαθµός απόδοσης του τόξου.  

 
Υπενθυµίζεται, ότι η µορφή της λίµνης συγκόλλησης που υπολογίζεται από το 
θερµικό µέρος αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ορθότητας και αποδοχής των 
αποτελεσµάτων, όταν δεν υπάρχει υποστήριξη από άλλα δεδοµένα. Από τα πιο πάνω 
αποτελέσµατα είναι προφανές ότι το µοντέλο της θερµικής φόρτισης που 
παρουσιάστηκε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µηχανική ανάλυση. Το 
πρόβληµα εστιάζεται στην ακρίβεια των αποτελεσµάτων, αφού προβλέφθηκε 
µεγαλύτερη λίµνη συγκόλλησης από την πραγµατική. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει 
αρχικά να µοντελοποιηθεί πιο σωστά το φαινόµενο της εναπόθεσης του τηγµένου 
µετάλλου στο µέταλλο βάσης στο θερµικό µέρος, και εν συνεχεία – αν χρειαστεί – να 
βαθµονοµηθεί το νέο αυτό θερµικό µοντέλο ώστε να πλησιάζει κάποια κριτήρια 
αποδοχής. Για τον λόγο αυτό αναπτύχθηκε εκ νέου ένα δεύτερο θερµικό µοντέλο, για 
λόγους ακρίβειας και για την επίλυση του µηχανικού µέρους.  
 

12.4. ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ –

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 

12.4.1 Φόρτιση 
 
Το ποσό της θερµότητας που απαιτείται για να φτάσει ένα τεµάχιο από χάλυβα Ck45 
µέχρι τη θερµοκρασία Tsolidus χωρίς απώλειες µπορεί να θεωρηθεί ίσο µε 
 

kgr

J
dTTc

solidusT

p 931600)(
25

=∫   (12.4) 

 
Η λανθάνουσα θερµότητα κατά την τήξη από την Tsolidus  έως και την Tliquidus είναι ίση 
µε: 
  

kgr

J5106.2 ×  

 
ενώ απαιτείται και το συµπλήρωµα «βάσης» στο θερµοκρασιακό εύρος 
(Τliquidus..Tsolidus): 
 

( )
kgr

J

kgrC

J

kgrC

J
TT solidusliquidus 65800)600800(

2

1
=+×−   (12.5) 

 
Η θερµότητα που απαιτείται πέραν της θερµοκρασίας Tliquidus έως τη θερµοκρασία Τ, 
είναι: 
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( )
kgrC

J
TT liquidus 800×−   (12.6) 

 
Κατά συνέπεια, η συνολική θερµότητα που απαιτείται µέχρι τη θερµοκρασία Τ 
(Τliquidus<T), είναι ίση µε  
 

kgrC

J
TT

kgr

J
Q liquidus 800)(1264400ˆ * ×−+=   (12.7) 

 
Για το ήµισυ του µετάλλου συγκόλλησης, και πάχους 1 mm στο επίπεδο 
µοντελοποίησης, ισχύει:  
 

mmAmm 1)( 3 ×=Ογκος  

 

AmmA
mm

kgr

όmmAkgrMά

×=××=

=××=

0000078.01)0000078.0(

1)(

3

τηταπυκνζα
 

 (12.8) 

spv

mm

A
kgrή

1

0000078.0
sec)/(

×
=Παροχ  

 
όπου A (mm

2
) η επιφάνεια του µετάλλου συγκόλλησης στο επίπεδο της 

µοντελοποίησης και vsp η ταχύτητα προχώρησης του τόξου. Το µέγεθος της 
επιφάνειας Α εξαρτάται και από τη θέση των κόµβων και των στοιχείων που 
περιγράφουν προσεγγιστικά το µέταλλο συγκόλλησης. Με αντικατάσταση προκύπτει 
ότι η παροχή µάζας είναι ίση µε: 

 

Am ×=′ 0000234.0  kg/s  (12.9) 
 
Κατά συνέπεια, η απαιτούµενη ισχύς για θέρµανση µέχρι τη θερµοκρασία Τ του 
µισού του µετάλλου συγκόλλησης είναι ίση µε: 
 

A
KgrC

J
TT

Kgr

J
mQQ liquidus ××








×−+=′×= 0000234.0800)(1264400ˆˆ * (W) (12.10) 

 
Για όλο το µέταλλο συγκόλλησης, στο επίπεδο µοντελοποίησης, το ποσό θερµότητας 

που απαιτείται είναι ίσο µε Q̂2× . Το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί από το 

συνολικό ποσό Q = ηVI, πριν τον υπολογισµό των ελλειψοειδών καµπυλών για κάθε 
κεντροϊδές, εάν τα στοιχεία θεωρηθούν µε αρχική θερµοκρασία Τliquidus αντί αυτή του 
περιβάλλοντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το µέταλλο συγκόλλησης µπορεί να 
«εναποτίθεται» σε τηγµένη κατάσταση µε θερµοκρασία Τliquidus και να 
συµπληρώνεται σε αυτό το υπόλοιπο ποσό της θερµότητας που προσφέρεται για τη 
συγκόλληση, όπως ορίζεται από το διπλό ελλειψοειδές, προκειµένου να 
µοντελοποιηθεί σωστά η συνολική παροχή ισχύος. Θεωρώντας ότι το 
συµπληρωµατικό αυτό ποσό προσδίδεται στο µέταλλο επιφανειακά (µικτό µοντέλο), 
προκύπτει ότι οι κατανοµές µπροστά και πίσω από το νοητό κέντρο του 
ελλειψοειδούς δίνονται από τις σχέσεις: 
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Στην προκειµένη περίπτωση οι πιο πάνω εξισώσεις γράφονται αναλυτικά ως: 
 
Για το µέταλλο βάσης 
 

( ) ( ) 22
083.0375.0044.0, ytx

SSf eeQyxq −−− ×××= (W/mm2) για ∆t = 0.67 sec 

 (12.12) 

( ) ( ) 22
083.0312.0044.0, ytx

SSr eeQyxq
−−− ×××=  (W/mm2) για ∆t = 1.67 sec 

WVIQS 2827==η  , hy α<<3.2  

 
Για το µέταλλο συγκόλλησης 
 

( ) ( ) 22
083.0375.0044.0, ytx

SSf eeQyxq
−−− ×××= (W/mm

2
) για ∆t = 0.67 sec 

 (12.13) 

( ) ( ) 22
083.0312.0044.0, ytx

SSr eeQyxq −−− ×××=  (W/mm
2
) για ∆t = 1.67 sec 

QVIQS
ˆ2−=η  , mmy 3.20 <<  

 
Από τις πιο πάνω εξισώσεις, για την τοµή θεώρησης (x = 250 mm), είναι δυνατόν να 
υπολογιστεί η ισχύς που πρέπει να προστεθεί στο µέταλλο συγκόλλησης στα διάφορα 
σηµεία yi=(0..ah) συναρτήσει του χρόνου t, προκειµένου να µοντελοποιηθεί σωστά το 
συνολικό προσδιδόµενο ενεργειακό περιεχόµενο. Στην περίπτωση αυτή οι πιο πάνω 
εξισώσεις γράφονται: 
 
Για το µέταλλο βάσης 
 

( ) 22 083.075.6124, iyt

Sf eeyxq
−− ××= (W/mm

2
) για ∆t = 0.67 sec 

 (12.14) 

( ) 22 083.008.1124, iyt

Sr eeyxq
−− ××=  (W/mm

2
) για ∆t = 1.67 sec 

hiy α<<3.2  

Για το µέταλλο συγκόλλησης 
 

( ) 22 083.075.6109, iyt

Sf eeyxq
−− ××= (W/mm

2
) για ∆t = 0.67 sec 

 (12.15) 

( ) 22 083.008.1109, iyt

Sr eeyxq
−− ××=  (W/mm

2
) για ∆t = 1.67 sec 

mmyi 3.20 <<  

Οι καµπύλες φόρτισης για κάθε yi µοντελοποιήθηκαν και εφαρµόστηκαν στις 
επιφάνειες του µοντέλου, δηλαδή στο µέταλλο συγκόλλησης και στο µέταλλο βάσης. 
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Τα yi ορίστηκαν ως η συντεταγµένη του µέσου τµήµατος µεταξύ δύο διαδοχικών 
κόµβων. Οι κόµβοι ήταν στα σηµεία y = 0, 0.46, 0.91, 1.37, 1.84, 2.3 mm για το 
µέταλλο συγκόλλησης και y = 2.71, 3.13, 3.5, 3.96, 4.38, 4.8, 5.2, 5.6, 6.2 mm για το 
µέταλλο βάσης. 
 

12.4.2 Αρχικές συνθήκες 

 
Θεωρήθηκε άµεση εναπόθεση του µετάλλου συγκόλλησης. Το µέταλλο 
συγκόλλησης, µε  αρχική θερµοκρασία ίση µε Tliquidus, κάλυπτε το κενό «V» του 
φρεζαρίσµατος στο πρώτο βήµα της ανάλυσης.  Το υπόλοιπο τµήµα θεωρήθηκε µε 
αρχική θερµοκρασία 25 

ο
C. 

 

12.4.3 Συνοριακές συνθήκες 

 
Ελήφθησαν υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 12.2.5, µε τη µόνη 
διαφορά ότι κατά τη διάρκεια εναπόθεσης του ηλεκτροδίου (∆t = 2.33 sec) ο 
σταθερός συντελεστής συναγωγής ελήφθη ίσος µε 1500 W/m

2 ο
C, ενώ το υπόλοιπο 

χρονικό διάστηµα ίσος µε 5 W/ m
2 ο

C, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η αυξηµένη 
συναγωγή σε υψηλές θερµοκρασίες. Αυτό, έγινε, διότι δεν ήταν δυνατή η εφαρµογή 
συντελεστή συναγωγής συναρτήσει της θερµοκρασίας, όπως αρµόζει στη περίπτωση 
αυτή. Η διαδικασία αυτή έχει ακολουθηθεί και από άλλους ερευνητές [6] 
προκειµένου να µοντελοποιήσουν πιστότερα τα φαινόµενα συναγωγής που 
λαµβάνουν χώρα κατά την αποµάκρυνση µέρους της ενέργειας µέσω των 
προστατευτικών αερίων, όταν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή θερµοκρασιακά 
εξαρτώµενου συντελεστή συναγωγής µέσω του λογισµικού. Η διαδικασία αυτή 
κρίθηκε απαραίτητη για να ληφθεί υπόψη και η εξαναγκασµένη συναγωγή που 
δηµιουργείται από τη µηχανή αναρρόφησης των καυσαερίων. Σηµειώνεται ότι η 
διαδικασία αυτή αποτελεί µέρος της βαθµονόµησης – προσαρµογής του µοντέλου60. 
 

12.4.4 Μοντέλο υλικού 

 
Η µεταλλουργική διασύνδεση έγινε όπως ακριβώς περιγράφηκε και στο προηγούµενο 
µοντέλο. 
 

12.4.5 Μοντέλο 

 
∆όθηκε πολλή προσοχή ώστε το µοντέλο να σχεδιαστεί µε τον ίδιο ακριβώς αριθµό 
στοιχείων για λόγους κοινής σύγκλισης και σύγκρισης. Χρησιµοποιήθηκαν δηλαδή 
574 τετραπλευρικά και τριγωνικά στοιχεία πρώτης τάξης. Η επίλυση έγινε, όπως και 
στην προηγούµενη περίπτωση, µε τη µέθοδο της χρονικής διαµέρισης. 
 

                                                
60 Adaptation 
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12.5 ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 
Η έκταση της λίµνης συγκόλλησης εικονίζεται στο Σχήµα 12.6. Η µορφή αυτή 
θεωρήθηκε αποδεκτή σε σχέση µε τα όσα παρατηρήθηκαν κατά την εκτέλεση των 
πειραµάτων. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η αποδοχή ή όχι της µορφής της λίµνης 
συγκόλλησης αποτελεί ένα κρίσιµο παράγοντα όσον αφορά στην περαιτέρω επίλυση 
του µηχανικού προβλήµατος. 

 
Σχήµα 12.6 Κατανοµή θερµοκρασιών στη λίµνη συγκόλλησης (οC) 

 
Τα αποτελέσµατα του θερµικού µέρους, το σχετικό σφάλµα (ως προς τις 
πειραµατικές µετρήσεις) και η πειραµατική µέτρηση στα σηµεία µέτρησης µε 
θερµοστοιχεία φαίνονται στο Πίνακα 12.3. 

 
Πίνακας 12.3 Υπολογισθείσες µέγιστες θερµοκρασίες  

 

Κόµβος/Θέση 

(y, z) 

Θερµοκρασία oC, και σχετικό σφάλµα 
Tmax (

o
C) 

#296 
~(3, 2) 

1500 (1280, 17%) 

#298 
~(4, 2) 

1260 (1140, 11%) 

#300  
~(5, 2) 

952 (910, 5%) 

 
 
Ο χρόνος ψύξης υπολογίστηκε από το µοντέλο ίσος µε ∆t8/5 = 22 sec, που είναι σε 
πολύ καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα.  
 
 

12.6 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

12.6.1 Γενικά 
 
∆εδοµένης της αποδεκτής απόκρισης του θερµικού προβλήµατος, ακολούθησε η 
επίλυση του µηχανικού προβλήµατος. Χρησιµοποιήθηκε το βελτιωµένο µοντέλο της 
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θερµοκρασιακής απόκρισης κατά τη συγκόλληση, όπως αυτό υπολογίστηκε στο 
θερµικό µέρος για τον υπολογισµό των παραµενουσών τάσεων και παραµορφώσεων. 
Η ανάλυση έγινε χωρίς θερµοµηχανική σύζευξη. Αγνοήθηκε, δηλαδή, η αύξηση της 
θερµοκρασίας του υλικού λόγω του ρυθµού της µηχανικής παραµόρφωσης και 
ανάποδα.  
 

12.6.2 Μοντέλο υλικού  

 
Θεωρήθηκαν οι µηχανικές ιδιότητες του υλικού µόνο συναρτήσει της θερµοκρασίας 
[7 – 9]. Η αρχική δοµή θεωρήθηκε φερρίτης–περλίτης, που άνω της θερµοκρασίας Α1 
µεταπίπτει σταδιακά σε ωστενίτη µέχρι τη θερµοκρασία Α3. ∆εν ελήφθησαν υπόψη οι 
βρόχοι υστέρησης του υλικού και οι παραµορφώσεις των µετασχηµατισµών δοµής 
στερεάς κατάστασης. Θεωρήθηκε ισοτροπική σκλήρυνση, θερµοπλαστική 
συµπεριφορά για τις περιοχές του µετάλλου που θερµαίνονται άνω των 100 

ο
C, 

θερµοελαστική συµπεριφορά για τις υπόλοιπες περιοχές, ασυµπίεστη πλαστικότητα 
και ανεξάρτητη του ρυθµού παραµόρφωσης. Αγνοήθηκαν τα φαινόµενα ερπυσµού.  
 

12.6.3 Αρχικές συνθήκες 

 
Το τµήµα του µετάλλου συγκόλλησης θεωρείται, όπως και στο θερµικό µέρος, ότι 
εναποτίθεται στο πρώτο βήµα της ανάλυσης, σε κατάσταση: 
 

0== ijij εσ   (12.16) 

 

12.6.4 Συνοριακές συνθήκες 

 
Οι συνοριακές συνθήκες τέθηκαν έτσι ώστε το µοντέλο να µπορεί να αναπτύξει 
ελεύθερα τις εκτός επιπέδου γωνιακές παραµορφώσεις που λαµβάνουν χώρα σε 
τέτοιου είδους συγκολλήσεις και που είναι ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος. Πιο 
συγκεκριµένα, στο επίπεδο συµµετρίας (x, y = 0, z) οι συνοριακές συνθήκες 
αφορούσαν σε περιορισµό µετατόπισης στον άξονα Υ, ενώ στις δύο ελεύθερες ακµές 
στις άκρες του µοντέλου  αφορούσαν σε περιορισµό µετατόπισης στον άξονα Ζ (και 
Χ, προφανώς). Αυτές εικονίζονται και στο Σχήµα 12.7. 
 

 
 

Σχήµα 12.7 Συνοριακές συνθήκες 
 
 

12.6.5 Φόρτιση 

 
Ελήφθη υπόψη η θερµοκρασιακή φόρτιση που περιγράφηκε στο θερµικό µέρος. ∆εν 
ελήφθη υπόψη το πεδίο βαρύτητας.  
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12.6.6 Μοντέλο 
 
Χρησιµοποιήθηκαν 567 δισδιάστατα τετράκοµβα και τρίκοµβα ισοπαραµετρικά 
στοιχεία επίπεδης παραµόρφωσης, µε πλήρη ολοκλήρωση και χωρίς ενδιάµεσους 
κόµβους. Η παρεµβολή του θερµοκρασιακού πεδίου έγινε από τους κόµβους µε 
χρήση διγραµµικού  πολυωνύµου. Η διατύπωση της ανάλυσης έγινε κατά την Πλήρη 
Λαγκρανζιανή, η µόνη που ήταν δυνατή µέσω του προγράµµατος ALGOR® για τη 
συγκεκριµένη χρήση των στοιχείων. Η επιλογή της πλήρους Λαγκρανζιανής ως λύση 
θεωρήθηκε επιτρεπτή έναντι της ενηµερωµένης, διότι η µεταβολή όγκου και 
επιφάνειας των προς συγκόλληση ελασµάτων είναι µικρή κατά τη διάρκεια του 
φαινόµενου. Ως κριτήριο σύγκλισης ελήφθη το κριτήριο σύγκλισης των 
µετατοπίσεων, κατ’ ελάχιστο 1x10

–5
 mm. 

 

12.7 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Από τη µορφή των µετατοπίσεων του µοντέλου µετά την πλήρη ψύξη παρατηρείται 
µια αναµενόµενη γωνιακή παραµόρφωση. Η µορφή των µετατοπίσεων σε σχέση µε 
αυτές που ελήφθησαν πειραµατικά, εικονίζεται στο Σχήµα 12.8. 
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Σχήµα 12.8 Τελικές µετατοπίσεις  
 
Η καµπύλη του Σχήµατος 12.8, προκύπτει συνδέοντας µε ευθεία γραµµή:  
 

• την κατακόρυφη µετατόπιση που προκύπτει σε εγκάρσια απόσταση ίση µε 
250 mm από τη ραφή  

• την κατακόρυφη µετατόπιση της ραφής, που είναι µηδέν.   
 
Από το Σχήµα 12.8 παρατηρείται ότι οι τελικές µετατοπίσεις, ποιοτικά συµφωνούν µε 
τα πειραµατικά δεδοµένα, αποτυγχάνουν πλήρως, όµως, ως προς την τελική τους 
µορφή, δεδοµένου ότι οι πειραµατικές µετρήσεις έχουν προσδιορίσει 11.5 ± 1.18 mm 

κατακόρυφης µετατόπισης σε σχέση µε τα 2.75 mm που υπολογίστηκαν στο παρόν.  
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12.8 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το µηχανικό µοντέλο αδυνατεί να υπολογίσει σωστά τις 
τελικές µετατοπίσεις, δεν θεωρείται σκόπιµο να µελετηθεί το επίπεδο των 
παραµενουσών τάσεων που προκύπτει από αυτό. Το ερώτηµα που τίθεται είναι η 
αιτία απόκλισης των µηχανικών αποτελεσµάτων σε τόσο σηµαντικό βαθµό, τη στιγµή 
που τόσο η θερµική διέγερση όσο και η θερµοκρασιακή απόκριση έχουν υπολογιστεί 
µε σηµαντική ακρίβεια. Η µοναδική αιτία που µπορεί κανείς να αποδώσει στην 
απόκλιση αυτή είναι η ελλιπής µαθηµατική διατύπωση της συµπεριφοράς του υλικού, 
ουσιαστικά δηλαδή η αγνόηση των µετασχηµατισµών δοµής στερεάς/υγρής 
κατάστασης. ∆ιερεύνηση της µοντελοποίησης της συγκόλλησης λαµβανοµένων 
υπόψη και των µετασχηµατισµών δοµής θα ακολουθήσει µε τη βοήθεια και του 
πακέτου ABAQUS® στο επόµενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 – ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ABAQUS® 

 

13.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στην περίπτωση του προγράµµατος ABAQUS®, έγινε σύζευξη των δύο 
προβληµάτων, θερµικού και µηχανικού. Επιλύθηκε το θερµικό πρόβληµα, 
περιγράφοντας µε ακρίβεια την κατανοµή ισχύος και, εν συνεχεία, βαθµονοµήθηκαν 
οι απώλειες, ώστε να επέλθει σύγκλιση µε τα πειραµατικά δεδοµένα και να προκύψει 
η βέλτιστη αποδεκτή λίµνη συγκόλλησης. Για την αποδεκτή κατανοµή των 
θερµοκρασιών (αλλά και την αρχική πρόβλεψη), υπολογίστηκαν οι µηχανικές 
µετατοπίσεις και παραµορφώσεις. ∆εδοµένου ότι τα προς συγκόλληση ελάσµατα 
θεωρούνται λεπτού πάχους για ναυπηγικές εφαρµογές (tt= 4 έως 6 mm), η µελέτη 
επικεντρώνεται στο να υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια το επίπεδο των 
θερµοκρασιών και των µετατοπίσεων, που αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για την όλη 
κατεργασία, δεδοµένου ότι οι µετατοπίσεις χαρακτηρίζουν το σχήµα της τελικής 
κατασκευής. Εν συνεχεία, εφόσον οι µετατοπίσεις υπολογιστούν σε ικανοποιητικό 
επίπεδο, ακολουθεί η µελέτη των παραµενουσών τάσεων. 
 

13.2 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ   

 

13.2.1 Μοντέλο υλικού 
 
Θεωρήθηκαν οι φυσικές ιδιότητες του υλικού συναρτήσει της θερµοκρασίας, κοινές 
για το µέταλλο βάσης και το µέταλλο συγκόλλησης (Σχήµατα 6.5-6.7). Για το 
θερµικό µέρος, η αρχική δοµή θεωρήθηκε φερρίτης–περλίτης, που άνω της 
θερµοκρασίας Α1 µεταπίπτει σταδιακά σε ωστενίτη µέχρι τη θερµοκρασία Α3 και 
µετασχηµατίζεται ξανά σε φερρίτη–περλίτη κατά την ψύξη στο ίδιο θερµοκρασιακό 
εύρος. Ελήφθησαν επιπλέον υπόψη και οι µετασχηµατισµοί στερεάς–υγρής 
κατάστασης. Η λανθάνουσα θερµότητα τήξης θεωρήθηκε ίση µε 260 kJ/kg από την 
Τsolidus µέχρι και την Tliquidus και µοντελοποιήθηκε µε τυποποιηµένη ρουτίνα του 
συγκεκριµένου λογισµικού. Η θερµική αγωγιµότητα, για θερµοκρασίες άνω της 
Tliquidus, ελήφθη ίση προς 230 W/m 

ο
C.  

 
Στη µηχανική ανάλυση, το µέταλλο συγκόλλησης (ΜΣ) και το µέταλλο βάσης µαζί 
µε τη θερµικά επηρεασµένη ζώνη (ΘΕΖ, ΜΒ) ακολουθούν διαφορετικές καµπύλες 
µηχανικής συµπεριφοράς συναρτήσει της θερµοκρασίας. Σε πρώτο στάδιο 
µοντελοποίησης των µετασχηµατισµών δοµής [1,2], η παραµόρφωση 
µετασχηµατισµού για το µέταλλο βάσης και τη θερµικά επηρεασµένη ζώνη, ελήφθη 
υπόψη, όπως εικονίζεται στο Σχήµα 13.1, λαµβάνοντας ως κρίσιµες θερµοκρασίες τις 
Α1=723 

ο
C (996 K), Α3=780 

ο
C (1053 K), Τsolidus και Tliquidus.  Η καµπύλη αυτή 

θεωρήθηκε κοινή τόσο για τη φάση της θέρµανσης όσο και για τη φάση της ψύξης. 
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Σχήµα 13.1 Υιοθέτηση µετασχηµατισµών δοµής για το ΜΒ–ΘΕΖ 
 

Το µέταλλο συγκόλλησης ακολουθεί διαφορετική καµπύλη θερµικής παραµόρφωσης 
κατά τη διάρκεια ψύξης, κυρίως λόγω της µέγιστης θερµοκρασίας του, που του 
αυξάνει την εµβαπτότητα, όπως επίσης και λόγω διαφορετικών θερµοκρασιών Τsolidus -

και Τliquidus. Ελλείψει σχετικών και ακριβέστερων δεδοµένων, θεωρήθηκε ότι οι 
µετασχηµατισµοί δοµής του µετάλλου συγκόλλησης κατά την ψύξη (Κεφάλαιο 8, 
§8.5.2) γίνονται στο εύρος 650–500 

ο
C (923 Κ – 773  Κ), όπως εικονίζεται στο Σχήµα 

13.2. 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Θερµοκρασία (βαθµοί Κελσίου)

Π
α
ρ
α
µ
ό
ρ
φ
ω
σ
η

 (
%

)

 
 



 239 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Θερµοκρασία (βαθµοί Κελσίου)

Π
α
ρ
α
µ
ό
ρ
φ
ω
σ
η

 (
%

)

Ck45

ΜΣ

 
 

Σχήµα 13.2 Υιοθέτηση µετασχηµατισµών δοµής για το ΜΣ 
 
Το µέτρο ελαστικότητας και ο λόγος Poisson ελήφθησαν υπόψη σύµφωνα µε τα 
διαγράµµατα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 6 (Σχήµατα 6.8, 6.9). Επίσης, 
θεωρήθηκε κινηµατική σκλήρυνση, πλαστικότητα ισόογκη, ασυµπίεστη και 
ανεξάρτητη του ρυθµού παραµόρφωσης. Αγνοήθηκαν τα φαινόµενα ερπυσµού και 
βισκοπλαστικότητας [2 – 5]. Τα δεδοµένα εισόδου για τα ανελαστικά µεγέθη 
συναρτήσει της θερµοκρασίας παρουσιάζονται στο Σχήµα 13.3 για το µέταλλο βάσης 
(ΜΒ) και το µέταλλο συγκόλλησης (ΜΣ) και – εκτός των όσων αναφέρθηκαν στις 
µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα Ck45 – χρησιµοποιήθηκαν και δεδοµένα από 
χάλυβες παρόµοιας ανελαστικής συµπεριφοράς. Αυτό έγινε γιατί το ABAQUS® 
απαιτεί σαν δεδοµένα εισόδου την τάση διαρροής και την πραγµατική τάση για 
ορισµένη τιµή της πλαστικής παραµόρφωσης και της θερµοκρασίας, σε αντίθεση µε 
τα όσα είναι συνήθως γνωστά, όπως η τάση και το εφαπτοµενικό µέτρο 
ελαστικότητας για κάθε θερµοκρασία. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον 
δεδοµένα και από τις [2,4] που µελετούν χάλυβα παρόµοιας ανελαστικής 
συµπεριφοράς. Αντίστοιχη µελέτη έγινε για το µέταλλο συγκόλλησης [4]. Οι τελικές 
τιµές της τάσης στο Σχήµα 13.3 προέκυψαν µε προσαρµογή βάση της σχέσης της 
τάσης διαρροής των υλικών της διατριβής (Ck45/ΜΣ) σε σχέση µε αυτών που 
παρουσιάζονται στις [2,4] (ΑΗ36/ΜΣ). Σηµειώνεται ότι στο Σχήµα 13.3 
χρησιµοποιείται η τιµή της πλαστικής παραµόρφωσης ίσης µε εpl

=0.1 (βλέπε και [4]) 
σε αντίθεση µε αυτή που αναφέρεται στις [3,5].  
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Σχήµα 13.3 Τάση συναρτήσει της θερµοκρασίας και της πλαστικής παραµόρφωσης 
κατά [2] 

 
Σε θερµοκρασίες ανώτερες της Τliquidus θεωρήθηκε ότι το υλικό χάνει τα φαινόµενα 
«µνήµης», όσον αφορά στη σκλήρυνση, και θεωρήθηκε ότι το υλικό υφίσταται πλήρη 
τήξη. Επίσης, θεωρήθηκε ότι το τηγµένο υλικό δεν είναι σε θέση να παραλάβει 
φόρτιση, ενώ η καµπύλη της τάσης διαρροής στο σ1–σ2 επίπεδο κεντράρεται στο 
µηδέν.  
 

13.2.2 Αρχικές συνθήκες 

 
Το τµήµα του µετάλλου συγκόλλησης [6] θεωρείται ότι εναποτίθεται πλήρως κατά τα 
πρώτα βήµατα της ανάλυσης. Έγινε χρήση κατάλληλων υποπρογραµµάτων που 
υποστηρίζει το πακέτο ABAQUS® για αυτή τη διαδικασία61. Ουσιαστικά, ένα βήµα 
πριν την έναρξη της ανάλυσης δηµιουργούνται τα στοιχεία του µετάλλου 
συγκόλλησης σε επαφή µε το πλέγµα του µετάλλου βάσης και εν συνεχεία 
απενεργοποιούνται. Κατά την έναρξη της ανάλυσης, και κατά τη διάρκεια των 
πρώτων χρονικών βηµάτων αυτής, επαναφέρονται τα στοιχεία αυτά σε κατάσταση 
που ορίζει ο µελετητής, ολοκληρώνοντας τις θερµοµηχανικές ιδιότητες των στοιχείων 
αυτών προοδευτικά κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού βήµατος. Οι αρχικές 
συνθήκες για τα στοιχεία που περιγράφουν το µέταλλο συγκόλλησης είναι: 
 

liquidus

ijij

TT =

== 0εσ
 (13.1) 

 
Όλο το υπόλοιπο τµήµα του µοντέλου βρίσκεται σε αρχικές συνθήκες: 
 

0== ijij εσ µε Τ=25 
ο
C (13.2) 

 

                                                
61

 Τεχνικές Birth and death και MODEL CHANGE 
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13.2.3 Συνοριακές συνθήκες 

 
Ελήφθησαν υπόψη τα φαινόµενα συναγωγής και ακτινοβολίας. ∆ιάφορα µοντέλα 
έχουν προταθεί για τη µοντελοποίηση της εξάρτησης του συντελεστή συναγωγής από 
τη θερµοκρασία. Αρκετοί µελετητές [6] έχουν χρησιµοποιήσει, πέραν των σταθερών 
συντελεστών συναγωγής κατά τµήµατα της ανάλυσης, και συντελεστές 
εξαρτώµενους από τη θερµοκρασία µε τη µορφή συνεχούς συνάρτησης, όπως 
εικονίζεται στο Σχήµα 13.4 (συνθήκη 1). 
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Σχήµα 13.4 Συνοριακή συνθήκη (1) 
 

Επίσης, µπορούν να υιοθετηθούν συνδυαστικά [6 – 10] µοντέλα που περιγράφουν τις 
συνοριακές συνθήκες συναγωγής και ακτινοβολίας. Προτείνεται, επίσης, η περιγραφή 
των θερµικών απωλειών µέσω ενός ισοδύναµου συντελεστή συναγωγής, βάσει της 
σχέσης: 
 

61.14101.24 Τ×××= −
rh ε  (W/m

2⋅οC), T σε (
ο
C)  (13.3) 

 
Τέτοιου είδους µοντέλα αποτελούν τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα αυτό. Η 
προκύπτουσα καµπύλη εικονίζεται στο Σχήµα 13.5 για εr=0.8 (συνθήκη 2). 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Θερµοκρασία (βαθµοί Κελσίου)

Σ
υ
ν
τε
λ
ε
σ
τή
ς
 σ
υ
ν
α
γ
ω
γ
ή
ς
 (

w
/m

^
2

) 
α
ν
ά

 

β
α
θ
µ
ό

 Κ
ε
λ
σ
ίο
υ

 
 

Σχήµα 13.5 Συνοριακή συνθήκη (2) 
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Η θερµοκρασία περιβάλλοντος ορίστηκε στους 25 

ο
C. Στο επίπεδο συµµετρίας, 

θεωρήθηκε αδιαβατική οριακή συνθήκη. Για την περίπτωση της ακτινοβολίας τέθηκε 
εr = 0.8. Στο µηχανικό µέρος, θεωρήθηκε η συνθήκη στήριξης που παρουσιάζεται 
στο Σχήµα 13.6. 
 

 
Σχήµα 13.6 Συνοριακές συνθήκες στήριξης 

 
Πιο συγκεκριµένα, εφαρµόστηκε στο µοντέλο η συνθήκη επί του επιπέδου 
συµµετρίας, κάθετο στον  άξονα 1  µε χρήση κατακόρυφων κυλίσεων και µία 
άρθρωση στη ρίζα της ραφής.   
 

13.2.4 Φόρτιση 

 
Το µέταλλο συγκόλλησης µοντελοποιείται ξεχωριστά από το µέταλλο βάσης. Το 
µέταλλο συγκόλλησης καλύπτει το κενό του φρεζαρίσµατος σε τηγµένη κατάσταση 
και εν συνεχεία φορτίζεται επιφανειακά, βάσει της κατανοµής ισχύος που προκύπτει 
από το διπλό ελλειψοειδές, όπως υπολογίστηκε στο Κεφάλαιο 12. Υιοθετείται 
ταυτόχρονα και η επιφανειακή θέρµανση του µετάλλου βάσης, σύµφωνα µε τις 
κατανοµές ισχύος από το διπλό ελλειψοειδές [2].   
 
Οι εξισώσεις φόρτισης γράφονται ως εξής: 
 
Για το µέταλλο βάσης 
 

( ) ( ) 22
083.0375.0044.0, ytx

SSf eeQyxq
−−− ×××= (W/mm

2
) για ∆t = 0.67 sec 

 (13.4) 

( ) ( ) 22
083.0312.0044.0, ytx

SSr eeQyxq −−− ×××=  (W/mm
2
) για ∆t = 1.67 sec 

WVIQ aS 2827==η  , hy α<<3.2  

 
Για το µέταλλο συγκόλλησης 
 

( ) ( ) 22
083.0375.0044.0, ytx

SSf eeQyxq −−− ×××= (W/mm
2
) για ∆t = 0.67 sec 

 (13.5) 

( ) ( ) 22
083.0312.0044.0, ytx

SSr eeQyxq −−− ×××=  (W/mm
2
) για ∆t = 1.67 sec 

QVIQ aS
ˆ2−=η  , mmy 3.20 <<  

 
Λαµβάνοντας υπόψη τη γεωµετρία του µοντέλου στο επίπεδο µοντελοποίησης, οι πιο 
πάνω εξισώσεις γράφονται πλέον ως: 
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Για το µέταλλο βάσης 
 
 

( ) 22 083.075.6124, iyt

Sf eeyxq
−− ××= (W/mm

2
) για ∆t = 0.67 sec 

 (13.6) 

( ) 22 083.008.1124, iyt

Sr eeyxq
−− ××=  (W/mm

2
) για ∆t = 1.67 sec 

hiy α<<3.2  

Για το µέταλλο συγκόλλησης 
 

( ) 22 083.075.6109, iyt

Sf eeyxq
−− ××= (W/mm

2
) για ∆t = 0.67 sec 

 (13.7) 

( ) 22 083.008.1109, iyt

Sr eeyxq
−− ××=  (W/mm

2
) για ∆t = 1.67 sec 

mmyi 3.20 <<  

 
Τα yi ορίστηκαν πάλι ως η συντεταγµένη του µέσου τµήµατος µεταξύ δύο διαδοχικών 
κόµβων. Οι κόµβοι ήταν στα σηµεία y = 0, 0.5, 0.1, 1.5, 2, 2.3 mm για το µέταλλο 
συγκόλλησης και y = 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm για το µέταλλο βάσης. Ορίστηκαν 
δηλαδή δώδεκα στοιχειώδεις επιφάνειες. Οι καµπύλες φόρτισης (για κάθε yi) 
µοντελοποιήθηκαν και εφαρµόστηκαν στις επιφάνειες του µοντέλου. Εδώ απαιτείται 
για κάθε στοιχειώδη επιφάνεια να εισαχθούν οι πιο πάνω καµπύλες φόρτισης ανά 
χρονικό βήµα ∆t που επιλέγει ο µελετητής. Η καµπύλη φόρτισης για µία επιφάνεια 
συναρτήσει του χρόνου και της διαµέρισης ∆t εικονίζεται ποιοτικά στο Σχήµα 13.7.  
 

 
Σχήµα 13.7 Χρονική διακριτοποίηση φόρτισης 

 
Επελέγη βήµα ∆t = 0.1 sec, δίδοντας τελικά ένα σύνολο από 24x12 = 288 φορτίσεις 
που εισήχθησαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της προεπεξεργασίας.  
 

13.2.5 Μοντέλο 

 
Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 1575 ισοπαραµετρικά στοιχεία σε δισδιάστατο επίπεδο 
µοντελοποίησης που αφορούσε σε επίπεδη ανάλυση στο θερµικό µέρος και σε 
επίπεδη παραµόρφωση στο µηχανικό µέρος. Χρησιµοποιήθηκαν τετράκοµβα 
στοιχεία

62 τόσο για το θερµικό όσο και για το µηχανικό µέρος περιορισµένης 
ολοκλήρωσης. Η γενική όψη του µοντέλου και η περιοχή του µετάλλου συγκόλλησης 
και της θερµικά επηρεασµένης ζώνης εικονίζεται στο Σχήµα 13.8. 

                                                
62 ABAQUS Documentation, CPE4T = 4–node bilinear displacement and temperature, CPE4RT = 4–node bilinear displacement 
and temperature, reduced integration with hourglass control 
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Πλήρες  µοντέλο (ΜΣ–ΘΕΖ–ΜΒ) 

 

 
Μερική όψη  µοντέλου µε ΜΣ και ΘΕΖ 

 
Σχήµα 13.8 Πλέγµα του µοντέλου 

 
Η περιοχή του µετάλλου συγκόλλησης και της θερµικά επηρεασµένης ζώνης, 
µοντελοποιήθηκε µε συνολικά 221 στοιχεία.  
 

13.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Η χρήση των συνοριακών συνθηκών (1) και (2) που περιγράφηκαν στην αντίστοιχη 
παράγραφο έδωσε λίµνη συγκόλλησης µεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε 
πειραµατικά. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε πλήρης τήξη σε απόσταση µέχρι και 
6 mm από το επίπεδο συµµετρίας και σε όλο το βάθος των ελασµάτων στη 
δυσµενέστερη περίπτωση. Μια τυπική περίπτωση εικονίζεται στο Σχήµα 13.9 για τη 
συνοριακή συνθήκη (2). 
 

 
 

Σχήµα 13.9 Εκτίµηση της ισοθερµοκρασιακής Τliquidus χρώµατος γκρι (βαθµοί Κ) 
 
Η υπερεκτίµηση της λίµνης συγκόλλησης µπορεί να αποδοθεί γενικά στους εξής 
λόγους: 
 

1. Εσφαλµένη εκτίµηση βαθµού απόδοσης τόξου. Υπενθυµίζεται ότι ελήφθη 
ίσος µε  ηα=0.75 

2. Εσφαλµένη εκτίµηση των απωλειών. Για παράδειγµα, δεν έχει ληφθεί υπόψη 
η απώλεια θερµότητας από την κάτω µεριά των ελασµάτων µέσω της 
τράπεζας συγκόλλησης ή αυτές λόγω της εξαναγκασµένης συναγωγής από 
την αναρρόφηση του αποροφητήρα 

3. Εσφαλµένη εκτίµηση στις διαστάσεις του ελλειψοειδούς, ιδίως σε αυτές που 
αναφέρονται στη διαµήκη κατανοµή της ισχύος (chf και chb)  
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4. Στην υιοθέτηση δισδιάστατης ανάλυσης που δίδει γενικά υψηλότερες 
θερµοκρασιακές κατανοµές από ότι οι πραγµατικές 

 
Το πρόβληµα εστιάζεται κυρίως στην κάτω επιφάνεια όπου παρατηρείται σηµαντική 
έκταση τήξης. Εδώ πρέπει ακόµα να σηµειωθεί, ότι στην πραγµατικότητα, εάν 
δηµιουργηθεί θερµοκρασιακή κατανοµή όπως αυτή που εικονίζεται στο Σχήµα 13.9, 
µέρος του µετάλλου συγκόλλησης διαφεύγει προς την τράπεζα συγκόλλησης λόγω 
της βαρύτητας, φαινόµενο που στο µοντέλο δεν λαµβάνεται υπόψη. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα να µεγεθύνεται η ισοθερµοκρασιακή της Τliquidus στο Σχήµα 13.9, λόγω 
διάδοσης της θερµότητας αυτής κατά την εγκάρσια διεύθυνση. ∆ηµιουργείται κατά 
συνέπεια το ερώτηµα (όπως και στο Κεφάλαιο 12), εάν η πιο πάνω κατανοµή 
θεωρείται ικανοποιητική για ένα τέτοιου είδους πρόβληµα. Εάν η κατανοµή θεωρηθεί 
ικανοποιητική, µπορεί κανείς να προχωρήσει σε περαιτέρω µελέτη των µετατοπίσεων 
και των παραµορφώσεων, εάν όχι, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα πειραµατικά 
δεδοµένα και να βαθµονοµηθούν οι απώλειες, ώστε να επέλθει η σύγκλιση της 
ισοθερµοκρασιακής της Τliquidus µε τα αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα. Και σε 
αυτήν την περίπτωση (όπως και στο Κεφάλαιο 12), θα θεωρηθεί ότι η θερµοκρασιακή 
κατανοµή που υπολογίστηκε δεν ικανοποιεί το µελετητή. Για να επέλθει συµφωνία µε 
τα πειραµατικά δεδοµένα, υπάρχουν κατά συνέπεια, τρεις δυνατότητες.  
 

1. Nα τροποποιηθεί ο βαθµός απόδοσης του τόξου, διατηρώντας π.χ. τη 
συνοριακή συνθήκη (2) σε όλη την έκταση των ελασµάτων 

2. Να βαθµονοµηθούν οι απώλειες µέσω επιπλέον τεχνητής συναγωγής, 
προκειµένου να συµπεριληφθούν στην ανάλυση οι απώλειες θερµότητας που 
είναι άγνωστες  

3. Να γίνει συνδυαστική υιοθέτηση των δύο προηγούµενων διαδικασιών.  
 
Μεταξύ των πιο πάνω διορθωτικών διαδικασιών, προτιµήθηκε η δεύτερη περίπτωση, 
προκειµένου να διατηρηθεί ο βαθµός απόδοσης του τόξου στη µέση τιµή που 
συστήνεται από τη βιβλιογραφία (ηα=0.75) και να βαθµονοµηθούν οι απώλειες, έτσι 
ώστε να συµπεριληφθούν σε αυτήν τη βαθµονόµηση όλες οι άδηλες απώλειες 
θερµότητας που δεν µπορούν άµεσα να µοντελοποιηθούν και είναι άγνωστες. Τέτοιες 
χαρακτηριστικές απώλειες είναι και π.χ. το ποσό της θερµότητας που διαφεύγει µέσω 
της τράπεζας συγκόλλησης από τη κάτω πλευρά των συγκολλητών ελασµάτων. Η 
διαδικασία αυτή, βαθµονόµησης των αριθµητικών αποτελεσµάτων σε σχέση µε τα 
πειραµατικά για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων (που συγκλίνουν προς τα 
πειραµατικά αλλά δεν είναι απολύτως ταυτόσηµα) καθίσταται απαραίτητη σε 
περιπτώσεις αναλύσεων ακριβείας και περαιτέρω εµβάθυνσης [11,12]. Εν συνεχεία, 
εφαρµόστηκε η συνοριακή συνθήκη (2) σε όλη την εξωτερική επιφάνεια των 
ελασµάτων, (συνδυαστικό µοντέλο συναγωγής και ακτινοβολίας) εκτός από την 
περιοχή κοντά στο µέταλλο συγκόλλησης από την κάτω πλευρά, όπου εφαρµόστηκε 
σταθερή συναγωγή και ακτινοβολία (εr=0.8) για να προσοµοιωθούν οι απώλειες από 
την τράπεζα συγκόλλησης. Η τελική τιµή του σταθερού συντελεστή συναγωγής 
προέκυψε για βέλτιστη σύγκλιση της λίµνης συγκόλλησης µε τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ευαισθησία των θερµοκρασιακών 
κατανοµών σε µεταβολές του συντελεστής ειδικής συναγωγής είναι πολύ µεγάλη. Η 
εκ νέου ανάλυση έδωσε ισοθερµοκρασιακή καµπύλη τήξεως όπως αυτή 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 13.10. 
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Σχήµα 13.10 Βαθµονοµηµένο µοντέλο µε την Tliquidus  χρώµατος γκρι (βαθµοί Κ) 
 
Στην περίπτωση αυτή κρίνεται ότι η λίµνη συγκόλλησης έχει προσδιοριστεί µε 
αρκετή ακρίβεια. Σηµειώνεται, ότι κατά την πειραµατική διαδικασία δεν 
παρατηρήθηκε παντού πλήρης διείσδυση στη ρίζα της ραφής. Εν συνεχεία, 
προσδιορίστηκε η µέγιστη θερµοκρασία ωστενιτοποίησης Τa–max και ο χρόνος ψύξης 
∆t8/5 στα σηµεία όπου έγιναν οι µετρήσεις µε τα θερµοστοιχεία. Τα αποτελέσµατα 
στα σηµεία ενδιαφέροντος φαίνονται στον Πίνακα 13.1 (σε παρένθεση αναγράφονται 
οι πειραµατικές µετρήσεις, Βλέπε και Πίνακα 8.1). 
 

Πίνακας 13.1 Αποτελέσµατα θερµικού µέρους  
 

Κόµβος/Θέση 

(y,z) 

Tmax (
oC) 

 
∆ιαφορά % ∆t8/5 (sec) ∆ιαφορά % 

#119 
~(3, 2) 

1338 (1280) 4 18 (21) 14 

#147 
~(4, 2) 

1264 (1140) 10 18 (22) 18 

#175 
~(5, 2) 

1156 (910) 27 18 (20) 10 

#1337 
(80, 2) 

87 (95) 0.8 – 

 

 

 

 
Από τα όσα παρουσιάστηκαν στα αποτελέσµατα του πειραµατικού µέρους, 
παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση (µετά την βαθµονόµηση – προσαρµογή της 
λίµνης συγκόλλησης), των θερµοκρασιών Τa–max όσο και των χρόνων ∆t8/5 στη ζώνη 
ενδιαφέροντος. Επίσης, παρατηρείται καλή ακρίβεια ακόµα και για περιοχές µακριά 
από το µέταλλο συγκόλλησης.  Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η έκταση της θερµικά 
επηρεασµένης ζώνης, που προσδιορίζεται από τις περιοχές που θερµάνθηκαν άνω της 
θερµοκρασίας Α3 = 780 

ο
C (1053

 
Κ). Αυτή εκτείνεται σε µήκος 9.5 mm στην άνω και 

στη κάτω επιφάνεια των ελασµάτων, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 13.11.  
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Σχήµα 13.11 Έκταση της ΘΕΖ, χρώµατος γκρι (βαθµοί Κ) 

 
Η έκταση της θερµικά επηρεασµένης ζώνης είναι σε καλή συµφωνία µε τα 
πειραµατικά δεδοµένα, όπου προσδιορίστηκε θερµικά επηρεασµένη ζώνη σε έκταση 
8 mm από τον άξονα της ραφής συγκόλλησης. Τα αποτελέσµατα του µηχανικού 
µέρους, όσον αφορά στις τελικές µετατοπίσεις κατά µήκος του εγκάρσιου άξονα, 
εικονίζονται στο Σχήµα 13.12, µαζί µε την τελική µορφή του µοντέλου. 
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Σχήµα 13.12 Αποτελέσµατα µηχανικού µέρους – µετατοπίσεις 
 
Από τα πιο πάνω αποτελέσµατα παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση των τελικών 
µετατοπίσεων προς τις τιµές που µετρήθηκαν κατά την πειραµατική διαδικασία. Πιο 
συγκεκριµένα, υπολογίστηκε µέγιστη µετατόπιση ίση µε 8.34 mm, ίση προς το 72.5% 
της µέσης πειραµατικά µετρούµενης τιµής, που ήταν 11.5 mm ± 1.18 mm. Οι 
κατανοµές των διαµηκών παραµενουσών τάσεων εικονίζονται στο Σχήµα 13.13. 
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Σχήµα 13.13 Κατανοµές διαµήκους παραµένουσας τάσης 
 

Η διαµήκης παραµένουσα τάση στο µέταλλο συγκόλλησης επί του επιπέδου 
συµµετρίας προσδιορίστηκε ίση µε +526 MPa, +509 MPa, και +510 ΜPa στην άνω 
επιφάνεια, στο µέσον του πάχους και στην κάτω επιφάνεια, αντίστοιχα. Οι διαµήκεις 
τάσεις παρουσιάζουν αντιστροφή πρόσηµου σε απόσταση 40 mm από το επίπεδο 
συµµετρίας. Μια αυξητική τάση όλων των κατανοµών προς θετικότερες τιµές θα 
πρέπει να θεωρείται αναµενόµενη λόγω της επίπεδης παραµόρφωσης. Σηµειώνεται, 
πως όσο τα ελάσµατα αυξάνουν το πλάτος τους υπό σταθερό (λεπτό) πάχος, τόσο η 
µέγιστη αρνητική διαµήκης παραµένουσα τάση τείνει στο µηδέν. Η µηδενική κλίση 
της κατανοµής στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη που παρατηρείται µέχρι και 
απόσταση 22.5 mm από τον άξονα της ραφής οφείλεται στο ότι η µέγιστη 
θερµοκρασία που αναπτύχθηκε στην απόσταση αυτή ήταν της τάξης των 250 

ο
C, που 

προκαλεί πλήρη διαρροή στα ελάσµατα και συγκλίνει τις τελικές παραµένουσες 
τάσεις σε ελάχιστη τιµή ίση µε τη τάση διαρροής του υλικού σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος. Οι κατανοµές των εγκαρσίων παραµενουσών τάσεων εικονίζονται 
στο Σχήµα 13.14. 
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Σχήµα 13.14 Κατανοµές εγκαρσίων παραµενουσών τάσεων 
 
Από το Σχήµα 13.14 παρατηρείται ότι η εγκάρσια παραµένουσα τάση στο µέταλλο 
συγκόλλησης επί του επιπέδου συµµετρίας προσδιορίστηκε ίση µε +7 MPa, –5 MPa, 
και –9 ΜPa στην άνω επιφάνεια, στο µέσον του πάχους και στη κάτω επιφάνεια, 
αντίστοιχα. Η κατανοµή της διαµήκους παραµένουσας τάσης στην άνω πλευρά του 
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ελάσµατος σε σχέση µε τα πειραµατικά δεδοµένα (διάτρηση τυφλής οπής) 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 13.15. 
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Σχήµα 13.15 Σύγκριση υπολογιστικών – πειραµατικών δεδοµένων για τη διαµήκη 
τάση 

 
Στο Σχήµα 13.15 παρουσιάζεται η καµπύλη των αριθµητικών αποτελεσµάτων να 
είναι εν γένει διαφορετικής αυτής που θα προέκυπτε από τα αντίστοιχα πειραµατικά. 
Σηµειώνεται, πως οι παραµένουσες τάσεις λόγω της συγκόλλησης σε απόσταση 60 

mm και 80 mm βασιζόµενοι στις ενδείξεις των strain gauges ήταν –44 MPa και –91 

MPa αντίστοιχα, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 8. Η διαφορά αυτή οφείλεται 
στο ότι: 
 

• Η δισδιάστατη διατύπωση δίνει µεγαλύτερες τιµές της διαµήκους τάσης σε 
σχέση µε το φυσικό ανάλογο.  

• Το αριθµητικό µοντέλο δεν είναι σε θέση να µοντελοποιήσει όλα τα 
φαινόµενα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των διαµηκών τάσεων όπως η 
διαµήκης κάµψη.  

• Οι µετρήσεις των παραµενουσών τάσεων δεν ήταν πλήρης ως προς τον 
αριθµό (τουλάχιστον 4 µετρήσεις ανά σηµείο). 

 
Οι κατανοµές των εγκαρσίων παραµενουσών τάσεων στην άνω πλευρά του 
ελάσµατος σε σχέση µε τα πειραµατικά δεδοµένα εικονίζονται στο Σχήµα 13.16. 
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Σχήµα 13.16 Σύγκριση υπολογιστικών – πειραµατικών δεδοµένων για τη σy 

 
Από το Σχήµα 13.16 παρατηρείται σηµαντική απόκλιση των πειραµατικών και 
υπολογιστικών αποτελεσµάτων. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εγκάρσιες τάσεις, στο 
φυσικό µοντέλο, εξαρτώνται από το µέγεθος των ελασµάτων, την ταχύτητα 
συγκόλλησης (αλλαγές ηλεκτροδίου), την εγκάρσια και διαµήκη συµπεριφορά των 
ελασµάτων, τις στηρίξεις, τους µετασχηµατισµούς δοµής και, κυρίως, τον τρόπο 
εναπόθεσης της στρώσης, όπως χαρακτηριστικά επισηµάνθηκε στο Κεφάλαιο 2. Το 
υπολογιστικό µοντέλο δισδιάστατης παραµόρφωσης δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις πιο πάνω παραµέτρους, κυρίως στον τρόπο εναπόθεσης της 
στρώσης, και για το λόγο αυτό παρατηρείται η σηµαντική αυτή απόκλιση. Πράγµατι, 
κατά την εναπόθεση της στρώσης, ο συγκολλητής, κινούµενος κατά µήκος της 
ραφής, κινεί το τόξο αριστερά–δεξιά εναποθέτοντας το µέταλλο συγκόλλησης µέσα 
στο κενό φρεζαρίσµατος, κάτι που δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη στην παρούσα 
µελέτη. Οι εγκάρσιες τάσεις που υπολογίστηκαν στο αριθµητικό µοντέλο, 
θεωρούνται ακριβείς µόνο για το φυσικό φαινόµενο που µοντελοποιούν, που όµως δε 
ταυτίζεται µε το πείραµα της συγκόλλησης. Επιπλέον το αριθµητικό µοντέλο θεωρεί 
ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισµός όσον αφορά τις µετατοπίσεις στον εγκάρσιο 
άξονα, µια υπόθεση που δεν είναι ρεαλιστική.  
 
Σε επίπεδο µεταβατικών µετατοπίσεων, η απόκριση της κατακόρυφης µετατόπισης 
του ελεύθερου άκρου παρουσιάζεται στο Σχήµα 13.17. 
 

 
 

Σχήµα 13.17 Κατακόρυφη µετατόπιση (mm) ελεύθερου άκρου  
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Από το Σχήµα 13.17 παρατηρείται ότι, ποιοτικά, η καµπύλη των µεταβατικών 
µετατοπίσεων συµφωνεί µε τις αντίστοιχες πειραµατικές. Ποσοτικά, κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης το ελεύθερο άκρο του ελάσµατος κάµπτεται προς τα κάτω κατά –5 

mm σε αντίθεση µε το –1 mm που µετρήθηκε κατά τη διάρκεια του πειράµατος, κατά 
τη διάρκεια όµως του οποίου τα ελάσµατα δεν ήταν απολύτως ελεύθερα να 
αναπτύξουν προς τα κάτω τις κατακόρυφες µετατοπίσεις. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί, 
ότι η αρχική µετατόπιση προς τα πάνω, ίση µε +2.5 mm που διαρκεί µέχρι τη στιγµή 
0.2 sec οφείλεται στην ενεργοποίηση του µετάλλου συγκόλλησης σε θερµοκρασία 
Τliquidus και αποτελεί αριθµητική αδυναµία του µοντέλου. 
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13.4 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

– ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επίδραση των παραµέτρων µοντελοποίησης στο επίπεδο 
των τελικών µετατοπίσεων, κατά την οποία το ίδιο ακριβώς µοντέλο επιλύεται:   
 

• θεωρώντας ως θερµοκρασιακή φόρτιση αυτή του Σχήµατος 13.9 αλλά µε 
µετασχηµατισµούς δοµής (πρόβλεψη µε µετασχηµατισµούς δοµής). Στην 
περίπτωση αυτή, η τελική µετατόπιση υπολογίστηκε ίση µε +9.89 mm, που 
είναι σε καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα (που ήταν +11.5 

mm ± 1.18  mm) 

• αγνοώντας την ύπαρξη των µετασχηµατισµών δοµής (µέσω της θερµικής 
παραµόρφωσης) για το βαθµονοµηµένο θερµοκρασιακό µοντέλο του 
Σχήµατος 13.10. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι σε όλο το εύρος των 
θερµοκρασιών, το υλικό παρουσιάζει σταθερό συντελεστή θερµικής 
διαστολής, ίσο µε αth = 11 µm/m 

o
C στην πρώτη περίπτωση και αth = 15 µm/m 

o
C στη δεύτερη περίπτωση (παραµετρική διερεύνηση). Η τάση διαρροής 
θεωρήθηκε όπως εικονίζεται στο Σχήµα 13.3. Τα µοντέλα διέφεραν δηλαδή 
µεταξύ τους µόνο ως προς τη µορφή της θερµικής παραµόρφωσης εΤ. Τα 
αποτελέσµατα του θερµικού µέρους, δεν έδειξαν καµία διαφοροποίηση σε 
σχέση µε αυτά που ελήφθησαν νωρίτερα, όπως εικονίζονται στα σχήµατα 
13.10 – 13.11. Το συµπέρασµα αυτό δεν µπορεί να γενικευθεί, αλλά αποτελεί 
ένα συµπέρασµα της υπό µελέτη συγκόλλησης και µόνο. Οι τελικές 
µετατοπίσεις υπολογίστηκαν ίσες µε +1.8 mm και +2.35 mm για αth = 11 

µm/m 
o
C και αth = 15 µm/m 

o
C αντίστοιχα. Η µορφή των παραµενουσών 

τάσεων ήταν όµοια αυτής που παρουσιάστηκε στο Σχήµα 13.3 και για τις δύο 
περιπτώσεις. Πιο συγκεκριµένα υπολογίστηκε παραµένουσα τάση ίση µε 
+485 MPa, +489 MPa, +489 MPa στην άνω στο µέσον και στη κάτω 
επιφάνεια αντίστοιχα για αth = 11 µm/m 

o
C και +489 MPa, +496 MPa, +488  

MPa για αth = 15 µm/m 
o
C.  

 
Συνοψίζοντας, οι τελικές µετατοπίσεις, εικονίζονται και στο Σχήµα 13.18. 
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Σχήµα 13.18 Αποτελέσµατα µηχανικού µέρους – µετατοπίσεις 
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Βάσει του Σχήµατος 13.18 παρατηρείται ότι η  απόκλιση των αποτελεσµάτων από τις 
πειραµατικές µετρήσεις, είναι σηµαντική, καθότι υπολογίστηκε µόνο το 16 % και 20 

% της τελικής µετατόπισης για  α = 11 µm/m 
o
C και α = 15 µm/m 

o
C αντίστοιχα.  

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί πως τα δύο µοντέλα ήταν ταυτόσηµα µεταξύ τους όσον 
αφορά στις λοιπές µηχανικές ιδιότητες. Επίσης, η µετατόπιση βάσει της 
θερµοκρασιακής ιστορίας που υπολογίστηκε στο επίπεδο της πρόβλεψης µε 
µετασχηµατισµούς δοµής είναι σε καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. 
Αυτό οφείλεται στο ότι η κλίση της ισοθερµοκρασιακής τήξεως, κατά την έννοια του 
πάχους του ελάσµατος, παραµένει κοινή τόσο στο Σχήµα 13.9 όσο και στο Σχήµα 
13.10. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η θερµοκρασιακή κατανοµή του Σχήµατος 13.9, 
αποτυγχάνει στην πρόβλεψη των παραγόµενων δοµών και των ακριβών 
θερµοκρασιακών κατανοµών, για το λόγο αυτό η ανάγκη βαθµονόµησης του 
µοντέλου κρίνεται ως απαραίτητη. 
 
13.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Κρίνεται απαραίτητη η υιοθέτηση των µετασχηµατισµών δοµής στερεάς και υγρής 
κατάστασης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του µοντέλου πεπερασµένων στοιχείων 
µιας συγκόλλησης όταν απαιτείται ο προσδιορισµός των µετατοπίσεων. Η επίδραση 
των µετασχηµατισµών είναι σηµαντική και µεταβάλλει σε σηµαντικό βαθµό τα 
αποτελέσµατα και την ακρίβεια ως προς τα πειραµατικά δεδοµένα. Η υιοθέτηση των 
µετασχηµατισµών δοµής διασφαλίζει, επίσης, τη συµφωνία των µεταβατικών 
µετατοπίσεων που υπολογίζονται µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων µε τα 
αντίστοιχα πειραµατικά. Εδώ πρέπει να γίνει η επισήµανση, ότι τα µοντέλα µε και 
χωρίς µετασχηµατισµούς δοµής, έδωσαν σηµαντικά διαφορετικές τιµές τελικών 
µετατοπίσεων, αλλά σχεδόν ίδιο επίπεδο παραµενουσών τάσεων. Στο σηµείο αυτό, η 
σύγκλιση των αριθµητικών µετατοπίσεων µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα 
θεωρείται ικανοποιητική και η διαδικασία µοντελοποίησης των µετασχηµατισµών 
δοµής στερεάς–στερεάς και στερεάς–υγρής φάσης µπορεί να σταµατήσει στο σηµείο 
αυτό.  Οι παραδοχές που έγιναν στο µοντέλο είναι οι βέλτιστες από οικονοµοτεχνική 
άποψη, υπό τη προϋπόθεση ότι οι µετατοπίσεις που λαµβάνονται συγκλίνουν 
ικανοποιητικά. Η υιοθέτηση των µετασχηµατισµών δοµής παρουσιάζει σηµαντικά 
προβλήµατα, κυρίως στο µηχανικό µέρος, όπου πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
τουλάχιστον η θερµική παραµόρφωση και η τάση διαρροής συναρτήσει της 
θερµοκρασίας και της µικροδοµής.  
 
Σε περίπτωση µη επαρκούς σύγκλισης των µετατοπίσεων, τα επόµενα στάδια µελέτης 
θα πρέπει να είναι, αρχικά, η περιγραφή ξεχωριστών καµπυλών στις φάσεις 
θέρµανσης και ψύξης για τη θερµικά επηρεασµένη ζώνη. Πιο συγκεκριµένα, η 
θερµική παραµόρφωση θα πρέπει να ακολουθεί µια συγκεκριµένη καµπύλη 
θέρµανσης και µία διαφορετική καµπύλη ψύξης, στο µέσο εύρος των 
µετασχηµατισµών δοµής που υπολογίζεται. Θα αγνοηθεί δηλαδή η παράµετρος Τa–

max. Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα πρέπει να γίνει και για την τάση διαρροής, 
αγνοώντας επίσης το Τa–max (στην προκειµένη περίπτωση, από τις µετρήσεις της 
σκληρότητας, προέκυψε µέγιστη σκληρότητα στη ΘΕΖ ίση µε 340 HV0.3/20sec που θα 
πρέπει να αντιστοιχιστεί µε τάση διαρροής 587 MPa σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
αντί αυτή των 380 MPa του µετάλλου βάσης). Κατά συνέπεια θα προκύψουν δύο 
τουλάχιστον βρόγχοι υστέρησης, µία για τη θερµική παραµόρφωση και µία για την 
τάση διαρροής. Εν συνεχεία, µπορεί να γίνει απλή υπέρθεση των υπόλοιπων 
µηχανικών ιδιοτήτων.  
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Για ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια µοντελοποίησης των µετασχηµατισµών δοµής θα 
πρέπει τόσο η καµπύλη της θερµικής παραµόρφωσης όσο και της τάσης διαρροής να 
περιγραφούν συναρτήσει της µικροδοµής και του Τa–max. Στην περίπτωση αυτή 
προκύπτουν πολλαπλοί βρόχοι υστέρησης.  
 
Τα πιο πάνω στάδια, περιγράφονται κατά αύξουσα σειρά µαθηµατικής ακρίβειας και 
οικονοµοτεχνικού κόστους και θα πρέπει να υιοθετούνται όταν οι µετασχηµατισµοί 
δοµής κατά την ψύξη γίνονται σε αρκετά διαφορετικό θερµοκρασιακό εύρος από 
αυτό της θέρµανσης και βρίσκονται µακριά από τη θερµοκρασία µαλάκυνσης του 
υλικού.  
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13.6 ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

13.6.1 Γενικά 

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά στο επίπεδο των παραµενουσών τάσεων και 
µετατοπίσεων στην περίπτωση της ταχείας ψύξης – βαφής του κατεργάσιµου 
τεµαχίου. Στην περίπτωση αυτή οι τελικές µικροδοµές παράγονται σε θερµοκρασιακά 
εύρη πολύ διαφορετικά αυτών της θέρµανσης, γεγονός που έχει ως συνέπεια να 
δηµιουργούνται σηµαντικοί βρόχοι υστέρησης, κυρίως για τη θερµική παραµόρφωση 
και την τάση διαρροής. Για την περίπτωση της ταχείας βαφής που οδηγεί σε 
σκλήρυνση της δοµής (µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός), τα προβλήµατα αφορούν 
στα εξής: 
 
1. Οι θερµικοί κύκλοι, για µοντέλο ταχείας ψύξης, είναι διαφορετικοί από τους 

θερµικούς κύκλους αργής ψύξης, και εκ των πραγµάτων, η λίµνη συγκόλλησης 
διαφέρει σηµαντικά σε µέγεθος και έκταση. Αυτό συνεπάγεται πως οι τελικές 
τιµές των µετατοπίσεων δεν θα διαφέρουν µόνο λόγω των µετασχηµατισµών 
δοµής, αλλά κυρίως λόγω διαφορετικής θερµοκρασιακής ιστορίας. 

2. Το µέταλλο συγκόλλησης έχει διαφορετική χηµική σύσταση από το µέταλλο 
βάσης. Ως συνέπεια αυτού οι µηχανικές ιδιότητες του µετάλλου βάσης δεν 
µπορούν να θεωρηθούν ίδιες µε αυτές του µετάλλου συγκόλλησης, ιδίως µετά την 
ταχεία ψύξη, όπου η επίδραση της χηµικής σύστασης γίνεται εµφανής στη 
µικροδοµή και τη σκληρότητα του παραγόµενου µαρτενσίτη. 

3. Το µέταλλο συγκόλλησης παρουσιάζει, λόγω υψηλής Τa–max, σηµαντική 
εµβαπτότητα, µε άγνωστες τελικές µηχανικές ιδιότητες. Το πρόβληµα εστιάζεται 
στην κρίσιµη τιµή της τάσης διαρροής στη θερµοκρασία περιβάλλοντος  µετά την 
ψύξη. 

4. ∆ηµιουργούνται σηµαντικοί βρόγχοι υστέρησης, τόσο µεταξύ ΘΕΖ–ΜΒ όσο και 
µεταξύ ΜΣ–ΘΕΖ. 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, αναπτύχθηκε ένα µοντέλο, το οποίο εστιάζεται 
µόνο στην επίδραση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού. Πιο συγκεκριµένα, 
θεωρήθηκε η περίπτωση όπου προκαλείται ταχεία ψύξη κατά τη διάρκεια της 
εναπόθεσης του µετάλλου συγκόλλησης στο κενό των λοξοτοµηµένων ελασµάτων. 
Θεωρήθηκε, επίσης, ότι η ψύξη αυτή προκαλεί πολύ µικρής εκτάσεως θερµικά 
επηρεασµένη ζώνη. Οι αλλαγές που υπέστη το µοντέλο του µαρτενσιτικού 
µετασχηµατισµού σε σχέση µε τα µοντέλα των πειραµάτων, περιγράφονται στις 
επόµενες παραγράφους. 
 

13.6.2 Συνοριακές συνθήκες 

 
Ο ρυθµός ψύξης επιταχύνθηκε, ώστε να δίνει σηµαντικά ταχείς ρυθµούς ψύξης. Η 
τροποποίηση έγκειται στην επιβολή σηµαντικού βαθµού συναγωγής, έτσι ώστε να 
προκληθεί ταχεία ψύξη του µετάλλου συγκόλλησης από την υγρή φάση στην οποία 
και αυτό εναποτίθεται, προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη σκλήρυνση της δοµής 
του.  
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13.6.3 Μοντέλο υλικού 

 
Το διάγραµµα [13, 14] της θερµικής παραµόρφωσης για το µέταλλο συγκόλλησης, 
εικονίζεται στο Σχήµα 13.19. Πιο συγκεκριµένα, θεωρήθηκε ότι το  µέταλλο 
συγκόλλησης παρουσιάζει διαφορετικό εύρος θερµοκρασιών ΜS–Mf από αυτό του 
µετάλλου βάσης, γεγονός που αποτελεί το πραγµατικό φαινόµενο στην προκειµένη 
περίπτωση. Πράγµατι, λόγω του ότι το µέταλλο συγκόλλησης παρουσιάζει πολύ 
µικρότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, οι τιµές των θερµοκρασιών που 
υπολογίζονται βάσει των εξισώσεων Andrews και Nahrenberg είναι 
διαφοροποιηµένες. Πιο συγκεκριµένα, η θερµοκρασία έναρξης του µαρτενσιτικού 
µετασχηµατισµού για το µέταλλο συγκόλλησης κατά  Nahrenberg υπολογίζεται ίση 
µε  MS=427 

ο
C (700 K). Η θερµοκρασία αυτή θα υιοθετηθεί στην ανάλυση (αντί 

αυτής που αναφέρεται στην §8.5.3) δεδοµένου ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στην 
περίπτωση της συγκόλλησης όπου πραγµατοποιείται και αραίωση από το µέταλλο 
βάσης. Η θερµοκρασία περάτωσης του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού για το 
µέταλλο συγκόλλησης, ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων [15], ελήφθη αρχικά ίση µε 
Μf = 271 

o
C (544 K). Παραµετρική ανάλυση ως προς το Μf θα ακολουθήσει στο 

Κεφάλαιο 14. 
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Σχήµα 13.19 Θερµική παραµόρφωση για το µέταλλο συγκόλλησης 
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Η καµπύλη της τάσης διαρροής για το µέταλλο συγκόλλησης ελήφθη, κατά 
προσέγγιση [2, 4, 16, §13.2.1], όπως εικονίζεται στο Σχήµα 13.20. Παραµετρική 
ανάλυση που αφορά στην ολκιµότητα της παραγόµενης δοµής, θα ακολουθήσει στο 
Κεφάλαιο 14. 
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Σχήµα 13.20 Τάση συναρτήσει της θερµοκρασίας και της πλαστικής παραµόρφωσης 
 
Από το διάγραµµα αυτό παρατηρεί κανείς, έµµεσα, τον βρόχο υστέρησης που θα 
δηµιουργηθεί, µεταξύ του µετάλλου βάσης και του µετάλλου συγκόλλησης, 
δεδοµένου ότι το µέταλλο συγκόλλησης ανακτά σηµαντικό µέρος της αντοχής του 
στο εύρος ΜS–Mf, καταλήγοντας σε µαρτενσιτική δοµή, µε τάση διαρροής ίση µε 662 

MPa σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Αντίθετα, το µέταλλο βάσης ανακτά την 
αντοχή σε διαφορετικό θερµοκρασιακό εύρος. Σηµειώνεται ότι εκτός της καµπύλης 
της τάσης του Σχήµατος 13.20 και της θερµικής παραµόρφωσης του Σχήµατος 13.19, 
ασθενικούς βρόχους υστέρησης σχηµατίζουν και η πυκνότητα, και το µέτρο 
ελαστικότητας (Σχήµατα 6.6 και 6.8). 
 

13.6.4 Μοντέλο 
 
Για την περίπτωση αυτή, το µοντέλο πεπερασµένων στοιχείων επανασχεδιάστηκε, 
ώστε στην περιοχή του µετάλλου συγκόλλησης και της θερµικά επηρεασµένης ζώνης 
να υπάρχει πυκνό πλέγµα, προκειµένου να µοντελοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο σωστά 
η ταχεία ψύξη. Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 3874 τετράκοµβα στοιχεία επίπεδης 
παραµόρφωσης, όπως ακριβώς και στις προηγούµενες αναλύσεις, εκ των οποίων τα 
2520 χρησιµοποιήθηκαν πλησίον του µετάλλου συγκόλλησης. Η µορφή του µοντέλου 
εικονίζεται στο Σχήµα 13.21. 
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Πλήρες µοντέλο (ΜΣ, ΘΕΖ, ΜΒ) 

 
Μοντέλο µε το ΜΣ, τη ΘΕΖ και µέρος του ΜΒ 

 

 
Το πλέγµα στο ΜΣ και στη ΘΕΖ 

 
Σχήµα 13.21 Μορφή πλέγµατος του µοντέλου 

 

 

13.7 ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, σε επίπεδο τελικών µετατοπίσεων παρουσιάζονται 
στο Σχήµα 13.22. 
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Σχήµα 13.22 Τελικές µετατοπίσεις 
 
Από το Σχήµα 13.22 παρατηρείται, σηµαντική µείωση των µετατοπίσεων σε σχέση µε 
το µοντέλο του πειράµατος. Αυτή δεν οφείλεται εν γένει µόνο στον µαρτενσιτικό 
µετασχηµατισµό, αλλά κυρίως στο ότι οι θερµοκρασιακές κατανοµές είναι 
διαφοροποιηµένες. Πιο συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε γωνιακή µετατόπιση του 
ελεύθερου άκρου ίση µε 2.69 mm προς τα πάνω. Σε επίπεδο παραµενουσών τάσεων, 
οι διαµήκεις κατανοµές εικονίζονται στο Σχήµα 13.23. 
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Σχήµα 13.23 Κατανοµή διαµήκους τάσης 
 
Από το πιο πάνω σχήµα παρατηρείται σηµαντική µείωση των παραµενουσών τάσεων 
σε σχέση µε το µοντέλο του πειράµατος κατά µήκος του µετάλλου συγκόλλησης στο 
οποίο λαµβάνει χώρα η σκλήρυνση της δοµής. Παρατηρείται µια µετατόπιση των 
παραστατικών σηµείων των τάσεων πάνω στη ραφή προς όλο και πιο αρνητικές 
τιµές. Πιο συγκεκριµένα, οι παραµένουσες τάσεις, στο επίπεδο συµµετρίας, στην άνω 
επιφάνεια, στο µέσον του πάχους και την κάτω επιφάνεια είναι –69 ΜPa, +414 MPa 

και –256 MPa, αντίστοιχα. Σηµειώνεται, ότι στη συγκεκριµένη ανάλυση, ταχύτερα 
ψύχεται η κάτω επιφάνεια, εν συνεχεία η άνω επιφάνεια και στο τέλος η µέση. Στο 
Σχήµα 13.24, εικονίζεται η κατανοµή της διαµήκους τάσης σε όλη την έκταση 
ενδιαφέροντος του µοντέλου. 
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Σχήµα 13.24 Κατανοµή διαµήκους τάσης κατά το πάχος 
 
Από το Σχήµα 13.24, παρατηρείται ότι σηµεία του µετάλλου συγκόλλησης που 
εψύχθησαν πρώτα, παρουσιάζουν µείωση της διαµήκους παραµένουσας τάσης προς 
πιο αρνητικές τιµές. Επιπλέον η διαφορά στη µέση τιµή της διαµήκους τάσης µεταξύ 
ΜΣ και ΜΒ αποδυκνείει την επίδραση του µετασχηµατισµού δοµής στην 
περιστροφική επίπεδη παραµόρφωση των ελασµάτων. 
 

13.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
1. Παρατηρήθηκε ότι η ταχεία ψύξη οδηγεί σε µείωση των τελικών 

µετατοπίσεων (που είναι άλλωστε αναµενόµενο), αλλά και µείωση των 
παραµενουσών τάσεων στο µέταλλο συγκόλλησης.  

2. Η µείωση των παραµενουσών τάσεων παρατηρείται όταν το θερµοκρασιακό 
εύρος του µετασχηµατισµού δοµής πλησιάζει προς τη θερµοκρασία 
περιβάλλοντος, οδηγώντας σε σκλήρυνση της δοµής, παρόλο που η τάση 
διαρροής των παραγόµενων δοµών είναι σηµαντικά µεγάλη. Τα 
συµπεράσµατα αυτά δείχνουν να συµφωνούν εν µέρει µε σχετικές 
δηµοσιευµένες εργασίες [17–24] 

3. Η µείωση των τάσεων δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση των µοντέλων που 
περιέγραφαν το πείραµα και αντιστοιχούσε σε φεριτο–περλιτικό 
µετασχηµατισµό.  

4. Η µείωση των τάσεων στην περίπτωση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού 
δικαιολογείται, λόγω της διαστολής του πλέγµατος του µαρτενσίτη. Σχετικές 
δηµοσιεύσεις υπάρχουν και για άλλες κατεργασίες [25].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 

 

14.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται κάποια ποιοτικά και ποσοτικά συµπεράσµατα που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διατριβής σε επίπεδο ανάπτυξης των µοντέλων µε 
τα δύο αυτά προγράµµατα για διάφορες παραµέτρους επίλυσης. 
 

14.2 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ∆ΟΜΗΣ 

 

14.2.1 Απλές περιπτώσεις 

 
Από τα όσα παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 13 και την §13.4, είναι σαφές ότι η 
επίδραση των µετασχηµατισµών δοµής στη γωνιακή µετατόπιση είναι σηµαντική 
κατά την ανέγερση των συγκολλητών κατασκευών. Το συµπέρασµα αυτό, ισχύει και 
για επιφανειακές θερµικές κατεργασίες (bead–on plate, line heating). Προκειµένου να 
επιβεβαιωθεί και ο ισχυρισµός αυτός, απλοποιήθηκε το µοντέλο που αναπτύχθηκε 
στην §13.2 ώστε:  
 

• Να µην υπάρχει µέταλλο συγκόλλησης, αλλά παντού υλικό από χάλυβα Ck45.  

• Η αρχική θερµοκρασία σε όλο το µοντέλο θεωρήθηκε ίση µε 25 
ο
C (αντί 25 

ο
C για το µέταλλο βάσης και Τliquidus για το µέταλλο συγκόλλησης).  

• Μειώθηκε αρχικά η µέγιστη ισχύς του τόξου ώστε αυτή να προκαλέσει µια 
απλή επιφανειακή τήξη, διατηρώντας όµως τη µορφή του διπλού 
ελλειψοειδούς. 

 
Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια εις διπλούν. Στην πρώτη περίπτωση 
υιοθετήθηκε η θερµική παραµόρφωση λόγω µετασχηµατισµών δοµής όπως 
παρουσιάστηκε στο Σχήµα 13.1, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αυτοί αγνοήθηκαν 
τελείως (πιο συγκεκριµένα ελήφθη αth=11 µm/m 

o
C). Όλες οι υπόλοιπες ιδιότητες του 

υλικού ελήφθησαν όπως ακριβώς περιγράφεται στην §13.2. Για λόγους καλύτερης 
εποπτείας, η διαφορά αυτή, παρουσιάζεται ξανά και στο Σχήµα 14.1 



 264 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 500 1000 1500 2000

Θερµοκρασία (βαθµοί Κελσίου)

Π
α
ρ
α
µ
ό
ρ
φ
ω
σ
η

 (
%

)

Μ/Σ δοµής

α=11 µm/m ανά βαθµό

Κελσίου

 
 

Σχήµα 14.1 Παραµόρφωση µε και χωρίς µετασχηµατισµούς δοµής 
 
Η κοινή θερµοκρασιακή απόκριση που ελήφθηκε από την εκτέλεση του κώδικα, 
εικονίζεται στο Σχήµα 14.2 
 

 
 

Σχήµα 14.2 Κοινή θερµοκρασιακή απόκριση, Tliquidus χρώµατος γκρι 
 
Το µοντέλο χωρίς µετασχηµατισµούς δοµής, έδωσε µέγιστη γωνιακή µετατόπιση ίση 
µε +1.40 mm και διαµήκη τάση πάνω στο µέταλλο συγκόλλησης στην άνω επιφάνεια 
ίση µε +385 MPa µετά την πλήρη ψύξη. Το µοντέλο µε τους µετασχηµατισµούς 
δοµής, έδωσε µέγιστη γωνιακή µετατόπιση ίση µε +5.73 mm και διαµήκη τάση πάνω 
στο µέταλλο συγκόλλησης ίση µε +412 MPa. Στη δεύτερη δηλαδή περίπτωση 
υπολογίστηκε τετραπλάσια (4.09) µετατόπιση. Η διαφορά στις µεταβατικές γωνιακές 
µετατοπίσεις µεταξύ των δύο µοντέλων τα πρώτα 2.2 sec της ανάλυσης, εικονίζονται 
και στο Σχήµα 14.3 
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                                        χωρίς Μ/Σ           µε Μ/Σ 

 
Σχήµα 14.3 Μεταβατικές µετατοπίσεις 

 
Επισηµαίνεται πως ακόµα και εάν χρησιµοποιηθεί µια µέση καµπύλη [2] αντί αυτής 
που εικονίζεται στο Σχήµα 14.1 που να αφορά στους µετασχηµατισµούς δοµής, δεν 
είναι δυνατό να υπολογιστεί η ακριβής µηχανική συµπεριφορά που υπολογίστηκε πιο 
πάνω.  
 
Εν συνεχεία µειώθηκε ακόµα περισσότερο η φόρτιση του διπλού ελλειψοειδούς ώστε 
να προκύπτει µια απλή επιφανειακή θέρµανση µε µέγιστη θερµοκρασία στην άνω 
επιφάνεια των ελασµάτων και επί του επιπέδου συµµετρίας ίση µε 1260 Κ (987 

ο
C). 

Η επίλυση χωρίς µετασχηµατισµούς δοµής έδωσε τελική µετατόπιση ίση µε -0.030 

mm και µέγιστη µεταβατική ίση µε -1.18 mm σε αντίθεση µε την τελική µετατόπιση 
των -0.056 mm και µέγιστης µεταβατικής ίσης µε -1.45 mm που προέκυψε 
υιοθετώντας µη γραµµική θερµική παραµόρφωση. Το επίπεδο των διαµηκών 
παραµενουσών τάσεων επί του επιπέδου συµµετρίας είχε αµελητέα διαφορά µεταξύ 
των δύο αναλύσεων (1.3 %).  
 

14.2.2  Γενίκευση – επεξήγηση 

 
Η σηµαντική αυτή επίδραση των Μ/Σ δοµής µπορεί να εξηγηθεί ως εξής: 
 
Κατά την αρχική φάση, το µέταλλο που βρίσκεται στην περιοχή 1 (βλέπε και 
Σχήµατα 13.10, 13.1 – 13.3, 13.17), λόγω της µικρής αύξησης της θερµοκρασίας του 
αρχίζει να διαστέλλεται προκαλώντας έτσι το αρχικό γώνιασµα των ελασµάτων προς 
τα κάτω, δεδοµένου ότι η διαστολή γίνεται σύµφωνα µε τη κλίση της µέγιστης 
ισοθερµοκρασιακής κατανοµής. Σύντοµα, και ενώ το µέταλλο στην περιοχή 1 
συνεχίζει να θερµαίνεται, χάνει προοδευτικά την αντοχή και την ακαµψία του. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα η διαστολή των περιοχών 2 να γίνεται προς την περιοχή 1, 
δεδοµένου ότι η ψυχρή περιοχή 3 προβάλλει σηµαντική αντίσταση. Η διαστολή 
γίνεται σε µεγαλύτερη έκταση στην άνω επιφάνεια των ελασµάτων δεδοµένης της 
κλίσης της θερµοκρασίας. Έτσι το γώνιασµα αντιστρέφει το πρόσηµό του και τα 
ελάσµατα συνεχίζουν να γωνιάζουν µε φορά προς τα πάνω. Κατά τη διάρκεια του 
Μ/Σ δοµής από F+P σε Α (θερµοκρασιακό εύρος Α1-Α3), το µέταλλο στην περιοχή 1 
συστέλλεται (ath

d<0) µε αποτέλεσµα να επιβοηθά σηµαντικά την περιοχή 2 να 
διασταλεί προς αυτό µε αποτέλεσµα το γώνιασµα να αυξάνει περισσότερο (σε 
αντίθεση µε όταν οι Μ/Σ δοµής αγνοούνται). Κατά τη διάρκεια που η περιοχή 1 
ωστενιτοποιείται πλήρως, η διαστολή συνεχίζεται προς την περιοχή 1. Σηµειώνεται 
ότι η διαστολή είναι πιο έντονη στην άνω πλευρά των ελασµάτων λόγω της µέγιστης 
ισοθερµοκρασιακής κλίσης. Με την παύση της θέρµανσης, το µέταλλο στην περιοχή 
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1 αρχίζει να αποψύχεται ενώ η θερµότητα συνεχίζει να άγεται προς την περιοχή 2 
προκαλώντας µικρή αύξηση στην έκταση της ΘΕΖ αλλά κυρίως αύξηση της 
θερµοκρασίας των πιο απόµακρων περιοχών της 2 (έως και κάτω από τη 
θερµοκρασία Α1). Κατά τη φάση αυτή το µέταλλο στην περιοχή 1 συστέλλεται σε 
σηµαντικότερο βαθµό από ότι συνεχίζει να διαστέλλεται η περιοχή 2 δεδοµένης της 
διαφορετικής συµπεριφοράς του συντελεστή ath

d των δύο αυτών περιοχών. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα το γώνιασµα να αυξάνεται σηµαντικά προς τα επάνω δεδοµένου ότι 
η περιοχή 1 (ο ωστενίτης) ανακτά πολύ αργά την ακαµψία της µέχρι έναρξης των 
µετασχηµατισµών κατά την απόψυξη. Κατά τη διάρκεια που η περιοχή 1 
µετασχηµατίζεται (π.χ. Μs-Mf) προκαλείται διαστολή της (ath

d>0). Στη φάση αυτή η 
συνολική συµπεριφορά της κατασκευής εξαρτάται από το τι συµβαίνει και στην 
περιοχή 2, όπου αυτή βρίσκεται κατά τόπους ακόµα σε φάση θέρµανσης (διαστολή 
προς την περιοχή 1). Η αύξηση της ακαµψίας και διόγκωση της περιοχής 1 έχει ως 
αποτέλεσµα την προοδευτική απόσβεση της γωνιακής παραµόρφωσης προς τα πάνω 
µέχρι τελικής ψύξης. Κατά συνέπεια από τη θερµοκρασία Μs µέχρι τελικής ψύξεως, 
οι γωνιακές µετατοπίσεις αυξάνουν µε µειούµενο ρυθµό  προς τα πάνω µέχρι 
σταθεροποίησης στην τελική τους τιµή. 
 
Όταν οι µετασχηµατισµοί δοµής γίνονται σε υψηλό θερµοκρασιακό εύρος που είναι 
κοντά στη θερµοκρασία µαλάκυνσης του υλικού  (για Ck45, Τ~600 

ο
C σy~70 ΜPa, 

ΕΤ ~ 0 ΜPa) δεν παρατηρείται σηµαντική επίδραση στο επίπεδο των παραµενουσών 
τάσεων που τείνουν να σταθεροποιηθούν περί τη τάση διαρροής του υλικού σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η αντίθετη περίπτωση παρατηρείται όταν αυτοί 
πραγµατοποιούνται σε χαµηλό θερµοκρασιακό εύρος όπου εκεί, η διόγκωση κατά το 
µετασχηµατισµό τείνει να ανακουφίσει το υλικό από τις σχετικά υψηλές τιµές των 
παραµενουσών τάσεων.  
 
Σηµειώνεται πως ένας χάλυβας µε τάση διαρροής ίση µε 2800 MPa σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος (ειδικοί µαρτενσιτικοί χάλυβες) ενδέχεται να παρουσιάζει σηµαντικά 
επίπεδα ακαµψίας και αντοχής στη θερµοκρασία που ένας άλλος χάλυβας (π.χ. Ck45) 
υφίσταται µαλάκυνση. Το αντίθετο µπορεί να συµβεί σε έναν χάλυβα µε χαµηλή 
τάση διαρροής σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (π.χ. St37, 240 MPa). Σε αντίθεση µε 
την τάση διαρροής, η θερµική παραµόρφωση, για κοινή θερµική κατεργασία 
ενδέχεται να µην παρουσιάζει σηµαντική διαφορά µεταξύ χαλύβων διαφορετικής 
αντοχής. 
 

 

14.3 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΑΡΤΕΝΣΙΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
Βάσει των όσων παρουσιάστηκαν στην §13.6, προκύπτει ότι ο µαρτενσιτικός 
µετασχηµατισµός προκαλεί µείωση των παραµενουσών τάσεων στο µέταλλο 
συγκόλλησης. Στο αριθµητικό µοντέλο που παρουσιάστηκε στην §13.6 θεωρήθηκε 
ότι Mf=271 

o
C. Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των 

αριθµητικών υπολογισµών, βάσει του ίδιου θερµικού κύκλου που παρουσιάστηκε 
στην §13.6 αλλά θεωρώντας για το µέταλλο συγκόλλησης ότι  Mf=100  

o
C. Οι τελικές 

µετατοπίσεις εικονίζονται στο Σχήµα  14.4 
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Σχήµα 14.4 Επίδραση της θερµοκρασίας Mf 

 
Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε θερµοκρασία Μf= 100 

o
C, το υλικό έχει 

ανακτήσει σηµαντικό µέρος της ακαµψίας του που είναι σηµαντικά µεγαλύτερη σε 
σχέση µε τη θερµοκρασία  Μf = 271 

o
C όσον αφορά στη δοµή του µαρτενσίτη. Αυτό 

έχει και ως αποτέλεσµα µια τάση για αύξηση των παραµενουσών γωνιακών 
µετατοπίσεων, που εικονίζεται στο Σχήµα 14.4. Αυτή επιπλέον ενισχύεται από τη 
θεωρία ροής – διαστολής που αναφέρθηκε στην §13.4 δεδοµένου ότι ο βρόχος 
υστέρησης είναι µεγαλύτερος. Η κατανοµή της διαµήκους τάσης εικονίζεται στο 
Σχήµα 14.5 
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Σχήµα 14.5 Κατανοµή διαµήκους τάσης συναρτήσει της Μf 
 

Οι παραµένουσες τάσεις, στο επίπεδο συµµετρίας, στην άνω επιφάνεια, στο µέσον 
του πάχους και την κάτω επιφάνεια υπολογίστηκαν ίσες µε –116 ΜPa, +431 MPa και 

–201 MPa, αντίστοιχα για Μf=100 
o
C. Από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 14.5 

προκύπτει ότι η περάτωση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού σε θερµοκρασία 100 
ο
C, δεν αναιρεί τα συµπεράσµατα που αναφέρθηκαν στην §13.7. Παρατηρείται 
δηλαδή και εδώ, µείωση των παραµενουσών τάσεων σε σχέση µε την τιµή της τάσης 
διαρροής του υλικού σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (+662 ΜPa). 
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14.4 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ 

 
Στο µοντέλο που παρουσιάστηκε στην §13.6, θεωρήθηκε ότι η τάση του βαµένου 
µετάλλου συγκόλλησης για πλαστική παραµόρφωση ίση µε epl

=0.1 (10 %) είναι όπως 
ακριβώς αυτή εικονίζεται στο σχήµα 13.20. Η υιοθέτηση της τιµής αυτής έγινε και 
λόγω έλλειψης σχετικών δεδοµένων για τη συµπεριφορά του βαµένου µετάλλου 
συγκόλλησης στην πλαστική περιοχή (διάγραµµα σ – ε). Για το λόγο αυτό, 
ακολούθησε νέα υπολογιστική διερεύνηση µε χρήση του µοντέλου της §13.6 αλλά µε 
µόνη διαφορά τη νέα τιµή της πλαστικής συνιστώσας, που τέθηκε ίση µε: 
 

046.0
200
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05.005.0 =−=−=
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E
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M

M

ypl
σ

   (14.1) 

 
Η εκ νέου διερεύνηση έδωσε τελική µετατόπιση ίση µε +3.19 mm (έναντι +2.69 mm 

της §13.6) και διαµήκεις παραµένουσες τάσεις στην άνω, στο µέσον και στην κάτω 
επιφάνεια του µετάλλου συγκόλλησης αντίστοιχα, ίσες µε –30 MPa, +422 MPa και –

192 MPa. Οι κατανοµή της διαµήκους τάσης ήταν ποιοτικά ίδια µε αυτήν του 
σχήµατος 13.23. Κατά συνέπεια, η βασική παρατήρηση για µείωση των 
παραµενουσών τάσεων στο µέταλλο συγκόλλησης διατηρείται και στην περίπτωση 
αυτή. 
 

14.5 ΧΡΟΝΙΚΟ ΒΗΜΑ 

 
Στο πρόγραµµα Η/Υ ALGOR® η θερµική ανάλυση γίνεται εξ’ ολοκλήρου µε 
σταθερό χρονικό βήµα ή τµηµατικά µε σταθερά χρονικά βήµατα ανά τµήµα, γεγονός, 
όµως, που δεν επιτρέπει την περαιτέρω µηχανική ανάλυση, η οποία απαιτεί ως 
δεδοµένο τη θερµοκρασιακή ιστορία υπό ενιαία µορφή. Λαµβάνοντας υπόψη τη 
σηµαντική χρονική διάρκεια του µεταβατικού φαινόµενου στις συγκολλήσεις, τις 
πολύ έντονες θερµοκρασιακές διαφορές και το µέγεθος του µοντέλου, προκύπτουν 
δύο αντικρουόµενες αριθµητικές απαιτήσεις όσον αφορά στο ALGOR®: α) Το 
χρονικό βήµα πρέπει να είναι σχετικά µεγάλο για να περατωθεί η ανάλυση σε εύλογο 
χρόνο, και  β) Το χρονικό βήµα θα πρέπει να είναι πολύ µικρό, της τάξης του 10–3 sec, 
για να είναι δυνατή η υιοθέτηση της λανθάνουσας θερµότητας µέσω της θερµικής 
χωρητικότητας και της θερµικής διέγερσης. Η επιλογή κατάλληλου χρονικού 
βήµατος στην περίπτωση αυτή συντελεί στη σχετική ακρίβεια των αποτελεσµάτων. 
Το πρόβληµα αυτό αναµένεται να βελτιωθεί σε επόµενες εκδόσεις του 
προγράµµατος. 
 
Το πρόγραµµα Η/Υ ABAQUS® επιλέγει αυτόµατα το χρονικό βήµα της ανάλυσης, 
ώστε να πληρούνται κάποια κριτήρια που ο χρήστης ορίζει, αλλά και να 
διασφαλίζεται η σύγκλιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθίσταται δυνατή η 
υιοθέτηση χρονικού βήµατος από 10–6 έως και 500 sec στην ίδια ανάλυση. Έτσι, είναι 
δυνατόν, ο κώδικας να αντιληφθεί πολύ έντονες θερµοκρασιακές διαφορές, αλλά και 
να περατώσει σύντοµα την ανάλυση, όταν το µεταβατικό φαινόµενο έχει 
εξασθενήσει. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα για σταθερό βήµα επίλυσης σε όλη 
τη διάρκεια της ανάλυσης όπως και στο ALGOR®. 
 



 269 

14.6 ΦΟΡΤΙΣΗ 
 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται το µικτό µοντέλο φόρτισης κατά το διπλό 
ελλειψοειδές, ο χρόνος της προ–επεξεργασίας είναι σηµαντικά µικρότερος στην 
περίπτωση του προγράµµατος ALGOR®. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε στοιχειώδη 
επιφάνεια απαιτείται η µέγιστη τιµή της φόρτισης και η πολλαπλασιαστική καµπύλη 
που αυτή πρέπει να ακολουθήσει συναρτήσει του χρόνου. Έτσι, για κάθε επιφάνεια 
µε µέση συντεταγµένη yi σχηµατίζεται η φόρτιση συναρτήσει του χρόνου ως: 

 
2

1
max

tki eQQ
−×= , t<0 

 (14.1) 
2

2
max

tki eQQ
−×= , 0<t 

 
και επιλύεται για το σταθερό βήµα ∆t που έχει επιλέξει ο µελετητής. Κατά συνέπεια, 
για ns επιφάνειες, αν ο µελετητής ορίσει την καµπύλη µε ps σηµεία στο πεδίο του 
χρόνου, τότε απαιτούνται συνολικά ns+ps δεδοµένα. Αντίθετα, στο ABAQUS®, 
πρέπει για τη στοιχειώδη επιφάνεια να οριστεί η θερµική φόρτιση Q για κάθε χρονικό 
διάστηµα ∆t που επιλέγει ο µελετητής, µε αποτέλεσµα να  απαιτούνται ns x ps 
δεδοµένα. 
 
Στην περίπτωση του ALGOR®, η εξάρτηση του θερµικού φορτίου από τη θέση του 
κάθε στοιχείου (κεντροϊδές) µέσα στο µέταλλο συγκόλλησης κατά τη χωρική 
κατανοµή έκανε πολλή αντιπαραγωγική τη διαδικασία σύγκλισης, δεδοµένου ότι οι 
καµπύλες φόρτισης έπρεπε να υπολογιστούν και να οριστούν σε κάθε στοιχείο 
ξεχωριστά για κάθε πύκνωση του πλέγµατος που έγινε συνολικά 3 φορές. Αντίθετα, 
στο ABAQUS® η εξάρτηση της θερµικής φόρτισης από τις συντεταγµένες των 
στοιχείων είναι µικρότερη σε σχέση µε το ALGOR®, πράγµα που επιταχύνει 
σηµαντικά τη διαδικασία σύγκλισης των αποτελεσµάτων για βαθµιαία πύκνωση του 
πλέγµατος στα σηµεία ενδιαφέροντος. 
 

14.7 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 
 
Το ALGOR® χρησιµοποιεί µέθοδο incremental–direct substitution στο θερµικό 
µέρος και mixed iterative–incremental στο µηχανικό. Το ABAQUS® χρησιµοποιεί 
για την συζευγµένη ανάλυση iterative–incremental.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, στο 
θερµικό κυρίως µέρος, η ύπαρξη της λανθάνουσας ενέργεια να µην δηµιουργεί 
πρόβληµα όσο αφορά στη διαδικασία επίλυσης στο ALGOR®, αλλά µικρά 
προβλήµατα στο ABAQUS®. Βέβαια για να είναι ακριβής η λύση στο ALGOR® θα 
πρέπει το βήµα να είναι πάρα πολύ µικρό προκειµένου να γίνει σωστός υπολογισµός 
των ιδιοτήτων τη χρονική στιγµή t+dt όταν τη χρονική στιγµή t το µοντέλο 
εισέρχεται στην περιοχή όπου αποδεσµεύεται ή κατακρατείται η λανθάνουσα 
ενέργεια. Αυτό, βέβαια, όπως αναλύθηκε και πιο πριν, δεν µπορεί να γίνει σε µία 
ενιαία ανάλυση. 
 

14.8 ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Στο µοντέλο ALGOR® δεν είναι δυνατή η άµεση µοντελοποίηση της τήξης µε 
τυποποιηµένες διαδικασίες. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι το ABAQUS® µπορεί να 
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επιλύσει θερµοµηχανικά ελαστοπλαστικά προβλήµατα µε σηµαντική µη–
γραµµικότητα σε επίπεδο υλικού, κάτι που δεν κατέστη δυνατό στο ALGOR® για το 
µηχανικό µέρος µόνο.  
 

14.9 ΣΥΖΕΥΞΗ 
 
Γενικά, δεν παρατηρήθηκε µεταβολή του θερµοκρασιακού πεδίου στην επίλυση µε το 
πακέτο ABAQUS®, είτε όταν γινόταν θερµοµηχανική σύζευξη είτε όχι. Αυτό 
οφείλεται στο ότι  οι ρυθµοί παραµόρφωσης είναι µικροί στην περίπτωση των 
συγκεκριµένων συγκολλήσεων, σε αντίθεση, για παράδειγµα, µε την έλαση ή τη 
συγκόλληση δια τριβής, όπου η σύζευξη θεωρείται απαραίτητη. Επίσης, το ότι 
αγνοήθηκαν φαινόµενα βισκοπλαστικότητας, ερπυσµού και εξάρτησης της τάσης 
διαρροής από το ρυθµό παραµόρφωσης ενισχύει την πιο πάνω παραδοχή. 
 

14.10 ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 
Για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο προγραµµάτων Η/Υ (αλγόριθµοι, 
µηχανές αναζήτησης λύσης, χρονικό βήµα, είδος στοιχείων), αναπτύχθηκε 
πανοµοιότυπο θερµικό πρόβληµα και για τα δύο πακέτα, που αφορούσε στην 
περίπτωση όπου το τηγµένο µέταλλο συγκόλλησης απλά εναποτίθεται ακαριαία στο 
µέταλλο βάσης σε θερµοκρασία 1600 

ο
C (1873 K) χωρίς περαιτέρω θερµική φόρτιση. 

Το σύστηµα αφήνεται να αποψυχθεί. ∆εν εφαρµόστηκε συµπληρωµατική θερµική 
φόρτιση, δεδοµένου ότι και τα δύο προγράµµατα αντιµετωπίζουν διαφορετικά τα 
δεδοµένα εισόδου στην περίπτωση αυτή, κάτι που αποτελεί και αιτία αποκλίσεων. 
 
Στο ABAQUS® η λανθάνουσα θερµότητα ορίστηκε άµεσα, ενώ στο ALGOR® µέσω 
της ειδικής θερµοχωρητικότητας cp. Χρησιµοποιήθηκαν τετράπλευρα στοιχεία 
πρώτης τάξης και ακριβώς ίδιες συνοριακές συνθήκες, σταθερής συναγωγής 5 

W/m
2
·
ο
C και ακτινοβολίας. Υιοθετήθηκαν πλήρως οι µη γραµµικότητες υλικού. Το 

ABAQUS® επίλυσε το πρόβληµα µε αυτόµατη επιλογή χρονικού βήµατος (από min 
5x10

–6 
sec), ενώ το ALGOR® µε σταθερό βήµα ∆t. Τα αποτελέσµατα ελέγχθηκαν 

µετά από χρόνο 0.575 sec, όπου το µεταβατικό φαινόµενο είναι σηµαντικό. Τα 
αποτελέσµατα αυτά  παρουσιάζονται στον Πίνακα 14.1. 
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Πίνακας 14.1 Αποτελέσµατα συγκριτικού τεστ ABAQUS® – ALGOR® 

 

Περιοχή ΑΒΑQUS® ALGOR® ALGOR® 

 Max dT/incr  = 50
ο 

C ∆t = 0.01 sec ∆t = 0.001sec 
    
 Κόµβος σε mm Κόµβος:  

Μέταλλο 
συγκόλλησης 

#2 στο (0, 2)  
1214  

o
C 

 #287 στο (0, 2) 
1216 

 o
C 

 

1221 
 o
C 

Άνω επιφάνεια 
µετάλλου 

συγκόλλησης 

#6 στο (1, 0) 
1239 

 o
C 

#575 στο (0.92, 0) 
1234 

 o
C 

 

1241
  o

C 

Θερµικά 
επηρεασµένη ζώνη 

#1100 στο (1.88, 2) 
878 

 o
C 

#293 στο (1.93, 2) 
889 

 o
C 

 

892 
 o
C 

Μέταλλο βάσης  #1101 στο(2.55, 2) 
600 

 o
C 

#294 στο (2.46, 2) 
635

  o
C 

 

635 
 o
C 

Μέταλλο βάσης  #1102 στο (3.18, 2) 
391 

 o
C 

#295 στο (2.99, 2) 
443 

 o
C 

 

440
  o

C 

Μέταλλο βάσης #1106 στο (5.66, 2) 
67 

 o
C 

#300 στο (5.64, 2) 
68

  o
C 

 

64.2
  o

C 

Μέταλλο βάσης #1109 στο (7.62, 2) 
29 

 o
C 

#304 στο (7.98, 2) 
28 

 o
C 

 

27.17 
 o
C 

 
Παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση των αποτελεσµάτων µεταξύ των δύο 
λογισµικών. 
 

14.11 ΑΠΛΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
 
Στο υπολογιστικό µέρος θεωρήθηκε ότι οι µετατοπίσεις που υπολογίστηκαν 
αντιστοιχούν στο ήµισυ των πειραµατικών µετατοπίσεων µιας και το έλασµα είχε 
συσφιχτεί µε σφικτήρες από τη µία πλευρά κατά τη συγκόλληση. Επιπλέον, στο 
αριθµητικό µέρος, µοντελοποιήθηκε µόνο το µισό τµήµα της κατασκευής, 
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα πιο ευέλικτο µοντέλο. Οι µετατοπίσεις που 
υπολογίστηκαν συγκρίθηκαν µε το ήµισυ των µετατοπίσεων που µετρήθηκαν 
πειραµατικά. Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι µετατοπίσεις έχουν όντως µια 
σχέση 1:2 µεταξύ των δύο διαφορετικών συνοριακών συνθηκών, αναπτύχθηκε µία 
µόνο φορά το πλήρες µοντέλο µε συνοριακές συνθήκες στο µηχανικό µέρος 
αντίστοιχες – ισοδύναµες µε αυτές του πειράµατος. Πιο συγκεκριµένα, η µία άκρη 
του ελάσµατος θεωρήθηκε πακτωµένη, προκειµένου να προσεγγιστεί η συνοριακή 
συνθήκη που επιβάλλει ο σφικτήρας. Εν συνεχεία, εξετάσθηκε εάν οι παραµορφώσεις 
του πλήρους µοντέλου στο ελεύθερο άκρο παρουσίαζαν σχέση 2:1 σε σχέση µε το 
µοντέλο που εκµεταλλεύεται τη συµµετρία του προβλήµατος (µοντέλο κατά το 
ήµισυ). Για λόγους ταχύτητας και µείωσης του µεγέθους του προβλήµατος, στο 
θερµικό µέρος θεωρήθηκε ότι το µέταλλο συγκόλλησης εναποτίθεται σε κατάσταση 
τήξης (Τ=ΤLiquidus) χωρίς περαιτέρω θερµική φόρτιση και στα δύο µοντέλα. Τα 
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 14.6. 
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Σχήµα 14.6 Μετατοπίσεις µοντέλου 
 

Παρατηρείται πως η θεώρηση των οριακών συνθηκών για το απλοποιηµένο µοντέλο 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε σχέση µε τα όσα προκύπτουν από το πλήρες 
µοντέλο σε επίπεδο µέγιστων µετατοπίσεων. Πιο συγκεκριµένα, στο πλήρες µοντέλο 
υπολογίστηκε µέγιστη µετατόπιση ίση µε 8.4694 mm, ενώ στο ισοδύναµο µοντέλο 
4.2041 mm. 
 

14.12 ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το µέταλλο συγκόλλησης στο ALGOR® θεωρήθηκε ότι 
εναποτίθεται ολόκληρο και ακαριαία, ενώ στο πακέτο ABAQUS® θεωρήθηκε ότι 
εναποτίθεται επίσης ολόκληρο, κατά τη διάρκεια όµως των πρώτων χρονικών 
βηµάτων. Η διαδικασία µοντελοποίησης της σταδιακής εναπόθεσης αφορά στο να 
ληφθεί υπόψη η µεταβολή που δηµιουργείται στα µητρώα µάζας και ελαστικότητας 
που περιγράφουν το σύστηµα των προς επίλυση εξισώσεων. Αυτό γίνεται διότι, 
αυξανοµένης της µάζας του εναποτιθέµενου µετάλλου συγκόλλησης, µεταβάλλονται 
τα πιο πάνω µητρώα. Επειδή η µάζα του µετάλλου συγκόλλησης είναι στην 
προκειµένη περίπτωση πολύ µικρή σε σχέση µε τη συνολική µάζα του συστήµατος, 
αλλά και επειδή πρόκειται για συγκόλληση µίας στρώσης, η ακαριαία εναπόθεση 
όλου του τηγµένου µετάλλου δεν αναµένεται να οδηγεί σε σηµαντικό σφάλµα. 
Σχετική µελέτη που έγινε έδειξε ότι οι διαφορές στο επίπεδο των µέγιστων 
µετατοπίσεων µεταξύ της ακαριαίας εναπόθεσης, και σταδιακής εναπόθεσης µε 
τυποποιηµένες ρουτίνες του συστήµατος είναι µικρές. Σχετικά αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται στοn Πίνακα 14.2. 
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Πίνακας 14.2 Αποτελέσµατα συγκριτικού τεστ µηχανισµού εναπόθεσης 
 

 Προοδευτική 
εναπόθεση, ∆t = 0.1 sec 

Ακαριαία εναπόθεση 

Μετατόπιση –2.10 mm –1.98 mm 

 
 
Η µελέτη της ευαισθησίας στο φαινόµενο της εναπόθεσης έγινε στο πακέτο 
ABAQUS®, το οποίο µπορεί να υποστηρίξει και τις δύο τεχνικές. Στην 
πραγµατικότητα, στα στοιχεία που δηµιουργούνται ή καταστρέφονται απλά 
ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, αντίστοιχα, η θερµική αγωγιµότητα και η 
ακαµψία τους µέσα στο χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί. Τα στοιχεία αυτά 
βρίσκονται από την αρχή της ανάλυσης σε επαφή µε τα γειτονικά στοιχεία, 
απενεργοποιούνται κατά την εκκίνηση και ενεργοποιούνται τη ζητούµενη χρονική 
στιγµή. Η «δηµιουργία» των στοιχείων εµπεριέχει αρκετά προβλήµατα, κυρίως όταν 
γίνεται θερµοµηχανική σύζευξη, µε αποτέλεσµα τις σηµαντικές µετατοπίσεις. Η 
«δηµιουργία» των στοιχείων γίνεται σε οποιαδήποτε κινηµατική κατάσταση και αν 
βρίσκονται οι γειτονικοί κόµβοι, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να προκύπτει 
ασυµβατότητα στις συντεταγµένες των ελεύθερων κόµβων του στοιχείου που 
«δηµιουργείται» σε σχέση µε τους γειτονικούς του. Επίσης, και στις δύο αναλύσεις, η 
δηµιουργία των στοιχείων έγινε σε θερµοκρασία Τliquidus, θερµοκρασία που 
αναπτύσσεται µε βεβαιότητα σε όλο το µέταλλο συγκόλλησης. Άλλες µελέτες [2] 
έχουν θεωρήσει ως θερµοκρασία δηµιουργίας των στοιχείων ίση µε 2000 

ο
C. 

 

14.13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
 
Όλα τα µοντέλα που παρουσιάστηκαν ήταν σε κατάσταση σύγκλισης. Με αύξηση, 
δηλαδή, των βαθµών ελευθερίας (σύγκλιση κατά –p ή –h) του συστήµατος δεν 
προέκυπτε σηµαντική αλλαγή στα µεγέθη (κυρίως µετατοπίσεις) που υπολογίζονταν. 
Εδώ, όσον αφορά στα πακέτα ALGOR® και ABAQUS® υπάρχουν σηµαντικές 
διαφορές. Η σηµαντικότερη εστιάζεται στο ότι το ABAQUS® υποστηρίζει µη 
συµµετρικό πλέγµα µεταξύ δύο διαφορετικών οντοτήτων, κάτι που δε συµβαίνει στο 
ALGOR®. Αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι η κάθε οντότητα µπορεί να υποστεί 
πύκνωση του πλέγµατος ανεξάρτητα από τις γειτονικές της, καθιστά πολύ πιο εύκολη 
τη διαδικασία σύγκλισης. Προσοχή απαιτείται στον έλεγχο της συνοριακής συνθήκης 
µεταξύ των οντοτήτων µε µη συµµετρικό πλέγµα προκειµένου να διασφαλιστεί η 
συνέχεια του υλικού, κάτι που δηµιουργεί πολλές φορές σηµαντικά προβλήµατα. Πιο 
συγκεκριµένα, µε περαιτέρω αύξηση της πυκνότητας του πλέγµατος στο µοντέλο που 
αναπτύχθηκε στο πακέτο ABAQUS® για την πρόβλεψη των πειραµατικών 
αποτελεσµάτων, δεν παρατηρήθηκε σηµαντική µεταβολή στα µεγέθη που 
µετρήθηκαν. Με αύξηση του αριθµού των στοιχείων από 1575 σε 2068, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην περιοχή του µετάλλου συγκόλλησης και της θερµικά επηρεασµένης 
ζώνης, η τελική µέγιστη γωνιακή µετατόπιση προέκυψε αυξηµένη κατά 3 %, η 
µεταβολή των µέγιστων διαµηκών παραµενουσών τάσεων κυµάνθηκε στο 0.2 % και 
των αντίστοιχων εγκαρσίων σε 11 %, ενώ ο χρόνος της ανάλυσης τετραπλασιάστηκε. 
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14.14 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πακέτο ABAQUS® επιλέχθηκαν 4–κοµβα στοιχεία 
(CPE4RT). Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν 
οκτάκοµβα στοιχεία (CPE8T), δεδοµένου ότι το τετράκοµβο στοιχείο πρώτης τάξεως 
έχει γενικά χρησιµοποιηθεί κατά προτίµηση στην πλαστικότητα. Για το λόγο αυτό 
επιλέχθηκε το µοντέλο του πειράµατος και επανεκτελέστηκε ως είχε, µε τη µόνη 
διαφορά ότι άλλαξε το είδος των στοιχείων από τετράκοµβα σε οκτάκοµβα. 
Παρατηρήθηκε αδυναµία σύγκλισης των θερµοκρασιών κοντά στη λίµνη 
συγκόλλησης. Πιο συγκεκριµένα, κατά την εναπόθεση του µετάλλου συγκόλλησης σε 
θερµοκρασία Τliquidus και κατά τα πρώτα στάδια της ανάλυσης (τα πρώτα 0.2 sec), 
παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της αρχικής θερµοκρασίας µιας στενής ζώνης 
στοιχείων κοντά στο σύνορο του µετάλλου βάσης και µετάλλου συγκόλλησης, προς 
τη µεριά του µετάλλου συγκόλλησης. Η µείωση αυτή δεν κατέστη δυνατό να 
αντιµετωπιστεί µε τοπική πύκνωση του πλέγµατος ή µείωση του χρονικού βήµατος 
ολοκλήρωσης. Μετά την πάροδο των πρώτων χρονικών βηµάτων της ανάλυσης 
(msec), το πρόβληµα δεν υφίστατο πλέον. Τελικά, η χρήση στοιχείων ανώτερης τάξης 
δεν µετέβαλλε σηµαντικά το επίπεδο των τελικών µετατοπίσεων ούτε αυτό των 
παραµενουσών τάσεων. Σε επίπεδο χρονικής διάρκειας της ανάλυσης, οι σχετικοί 
χρόνοι επίλυσης του ίδιου προβλήµατος εικονίζονται στον Πίνακα 14.3. 

 
Πίνακας 14.3 Σχετικός χρόνος επεξεργασίας για διάφορα είδη στοιχείων 

 

Τύπος Στοιχείου [1] Σχετικός χρόνος επίλυσης 

CPE4T 100 % 

CPE4RT 62 % 

CPE8T 170 % 

CPE8RT 150 % 

 

 
Από τον πιο πάνω πίνακα, φαίνεται η σηµαντική µείωση του οικονοµοτεχνικού 
κόστους όταν χρησιµοποιηθούν τετράπλευρα δισδιάστατα στοιχεία, τεσσάρων 
κόµβων και µε τέσσερα ή ένα σηµείο ολοκλήρωσης, ενώ γίνεται αντιληπτό ότι η 
χρήση στοιχείων περιορισµένης ολοκλήρωσης (CPE4RT) παρουσιάζει σηµαντικό 
πλεονέκτηµα από οικονοµοτεχνική άποψη. 
 

14.15 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια της επίλυσης, στα διάφορα στοιχεία αναπτύσσεται «πλασµατική» 
ενέργεια που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία πλασµατικής ακαµψίας για τον 
έλεγχο των φαινόµενων τύπου «κλεψύδρας» και άλλων αριθµητικών προβληµάτων. 
Στο Σχήµα 14.7, εικονίζεται η συνολική πλασµατική ενέργεια.  
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(α) θέρµανση     (β) Ψύξη 

 
Σχήµα 14.7 Συνολική πλασµατική ενέργεια  

 
Το πηλίκο της «πλασµατικής ενέργειας» προς τη συνολική ελαστική ενέργεια 
εικονίζεται στο Σχήµα 14.8. 

 
 

Σχήµα 14.8 Ποσοστό πλασµατικής ενέργειας 
 

Από τα πιο πάνω γραφήµατα παρατηρεί κανείς ότι η σχέση της πλασµατικής 
ενέργειας προς τη συνολική ελαστική ενέργεια είναι µεγάλη στην αρχή της ανάλυσης. 
Εν συνεχεία παρατηρεί κανείς ότι η πλασµατική ενέργεια µειώνεται σηµαντικά, 
αγγίζοντας τελικά στο µέγιστό της το 3% της ολικής ελαστικής ενέργειας, κάτι που 
µπορεί να θεωρηθεί µια ασφαλής θεώρηση [1].  
 

14.16 ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ  
 
Η υιοθέτηση της λανθάνουσας θερµότητας στο πακέτο ABAQUS®: 
 

1. µέσω τυποποιηµένων ρουτινών του συστήµατος και  
2. µέσω αναλυτικής έκφρασης της ειδικής θερµοχωρητικότητας  

 
έδωσε µικρές µεταβολές της κατανοµής του θερµοκρασιακού πεδίου και, κατά 
επέκταση, των τελικών µετατοπίσεων. 
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14.17 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Σε επίπεδο τελικών µετατοπίσεων στο µοντέλο που αγνοεί τους µετασχηµατισµούς 
δοµής, µεταξύ ALGOR® και ABAQUS® προέκυψαν κοινές τιµές, τόσο στο θερµικό 
όσο και στο µηχανικό πρόβληµα. Η παρατήρηση αυτή αφορά στο ότι το πακέτο 
ALGOR® δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µοντελοποίηση των συγκολλήσεων. Εδώ θα 
πρέπει να σηµειωθεί, ότι η επίλυση του θερµοµηχανικού προβλήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των µετασχηµατισµών δοµής, κατέστη αδύνατη στο πακέτο 
ALGOR®, γεγονός που οφείλεται στην αδυναµία του προγράµµατος να 
αντιµετωπίσει έντονες µη γραµµικότητες κοντά στη θερµοκρασία τήξης του υλικού. 
Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, κατά τη διάρκεια της προ επεξεργασίας, υπάρχει 
σχετική προειδοποίηση. Καταλήγοντας, για θερµοµηχανικά προβλήµατα γενικότερα, 
το πακέτο ALGOR® συνιστάται να χρησιµοποιηθεί: 
  

� Σε προβλήµατα µετάδοσης θερµότητας µικρής ή µεγάλης µη–γραµµικότητας,  
� Σε θερµοµηχανικές ελαστοπλαστικές αναλύσεις, µακριά όµως από τη 

θερµοκρασία τήξης του υλικού. 
 
∆εν µελετήθηκε η επίδραση των συνοριακών και γεωµετρικών µη γραµµικοτήτων 
στο πακέτο ALGOR®. 
 

14.18 ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Όπως έχει ήδη αναλυθεί στις επιµέρους ενότητες, οι αρχικές συνοριακές συνθήκες 
στη µηχανική επίλυση επιλέχθηκαν όπως εικονίζονται στο Σχήµα 14.9. 
 

  
(α)     (β) 

 
Σχήµα 14.9 Αρχικές συνοριακές συνθήκες 

 
Η ανάλυση στο ALGOR® έγινε µε τις συνοριακές συνθήκες (α), ενώ στο 
ABAQUS® επελέγη η συνοριακή συνθήκη (β). Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι και οι 
δύο συνοριακές συνθήκες επιτρέπουν την ελεύθερη ανάπτυξη των µετατοπίσεων του 
τµήµατος που µοντελοποιείται, που είναι και ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας 
εργασίας. Η επίλυση του προβλήµατος στο ABAQUS® µε τη συνοριακή συνθήκη (α) 
έδωσε το ίδιο επίπεδο τελικών µετατοπίσεων µε αυτό της συνοριακής συνθήκης (β), 
αλλά σηµαντικές συγκεντρώσεις τάσεων στις δύο αρθρώσεις στο ελεύθερο άκρο του 
µοντέλου.  
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14.19 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΗΞΗ 
 
Από τα σχήµατα 13.1 και 13.2, παρατηρείται, ότι η θερµική παραµόρφωση, σε 
θερµοκρασίες ανώτερες της Τlquidus, αυξάνεται γραµµικά. Στη φάση αυτή το υλικό 
είναι πλέον ρευστό. Προκειµένου να µην συσσωρεύεται πλαστική παραµόρφωση σε 
θερµοκρασίες ανώτερες της Τliquidus (δεδοµένης της σχεδόν µηδενικής αλλά όχι 
απόλυτα µηδενικής τάσης διαρροής του υλικού που εισάγεται αριθµητικά) µπορεί 
κανείς να ρυθµίσει έτσι το συντελεστή θερµικής διαστολής ath στη θερµοκρασία αυτή 
ώστε η θερµική παραµόρφωση άνω της θερµοκρασίας Τliquidus να µην αυξάνεται. 
Αυτό βέβαια µπορεί να γίνει εναλλακτικά, εάν ο κώδικας κατόπιν σχετικής εντολής, 
αποδεσµεύει το υλικό από οποιαδήποτε πλαστική παραµόρφωση άνω της 
θερµοκρασίας αυτής και δεν του επιτρέπει περαιτέρω σκλήρυνση (όπως και έγινε σε 
όλα τα µοντέλα που παρουσιάστηκαν χρησιµοποιώντας το λογισµικό ABAQUS®). H 
τεχνική αυτή της «συγκράτησης» των θερµικών παραµορφώσεων άνω της 
θερµοκρασίας Τliquidus έδωσε κοινά αποτελέσµατα σε επίπεδο παραµενουσών τάσεων 
και µετατοπίσεων µε αυτά που παρουσιάστηκαν στο Κεφ. 13 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

15.1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
 
Όσον αφορά στη µοντελοποίηση των συγκολλήσεων: 
 

1. Αναπτύχθηκαν αλγόριθµοι για την επίλυση του προβλήµατος µετάδοσης 
θερµότητας σε συγκολλήσεις λεπτών ελασµάτων µιας στρώσης (µέθοδος 
πεπερασµένων στοιχείων και αναλυτικά µοντέλα).  

2. Εν συνεχεία, ο αλγόριθµος µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων 
επεκτάθηκε για την επίλυση του µηχανικού προβλήµατος των ιδίων 
συγκολλήσεων για τον προσδιορισµό των µετατοπίσεων και των 
παραµενουσών τάσεων.  

3. Ο αλγόριθµος ενισχύθηκε µε κατάλληλη µαθηµατική διατύπωση, 
προκειµένου να λάβει υπόψη τη µεταλλουργική συµπεριφορά των προς 
συγκόλληση ελασµάτων. Εξετάστηκε τόσο ο φερριτοπερλιτικός όσο και ο 
µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός 

4. Χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων. 
Το πρόγραµµα ALGOR® χρησιµοποιήθηκε για τη µοντελοποίηση της 
συγκόλλησης σε αρχικό στάδιο, ενώ το πρόγραµµα ABAQUS® 
χρησιµοποιήθηκε για το τελικό µοντέλο, τη διερεύνηση και την παραµετρική 
ανάλυση. 

 
Όσον αφορά στην πειραµατική διαπίστευση 
 

1. Πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές συγκολλήσεις σε ελάσµατα µεγάλου 
µήκους και βελτιστοποιήθηκαν στο επίπεδο των παραγόµενων µικροδοµών. 
Έγινε καταγραφή των θερµοκρασιών, των παραµορφώσεων, των 
µετατοπίσεων και µετρήθηκαν οι παραµένουσες τάσεις. 

2. Πραγµατοποιήθηκαν πρωτότυπα πειράµατα βαφής του µετάλλου 
συγκόλλησης από την υγρή φάση.  

3. Ακολούθησε πλήρης µεταλλογραφικός χαρακτηρισµός  των εργαστηριακών 
συγκολλήσεων. 

 
Όσον αφορά στην ανάλυση – διερεύνηση: 
 

1. Έγινε σύγκριση των εργαστηριακών µετρήσεων στο επίπεδο των 
θερµοκρασιών, της µικροδοµής, των µετατοπίσεων και των παραµενουσών 
τάσεων και παραµορφώσεων µε τα αριθµητικά αποτελέσµατα.  

2. Εξετάστηκαν τόσο τα τελικά όσο και τα µεταβατικά φαινόµενα. Μελετήθηκαν 
τα σηµεία απόκλισης των αποτελεσµάτων και έγιναν σχετικές διορθωτικές 
παρεµβάσεις στον αλγόριθµο της µοντελοποίησης 

3. Προσδιορίστηκε το επίπεδο επιτυχίας της πρόβλεψης 
4. Ακολούθησε βαθµονόµηση του αριθµητικού µοντέλου όσον αφορά στις 

λαµβανόµενες θερµοκρασίες και εν συνεχεία µελετήθηκε το µηχανικό µέρος 
του προβλήµατος βάσει του βαθµονοµηµένου θερµικού µέρους. 

5. Παρουσιάστηκε εµφανώς η επίδραση της θερµικής αβεβαιότητας στο επίπεδο 
των γωνιακών µετατοπίσεων. 



 280 

6. Το ίδιο εµφανής ήταν και η επίδραση των µετασχηµατισµών δοµής στις 
γωνιακές µετατοπίσεις. 

7. Η επίδραση του µετασχηµατισµού δοµής στο επίπεδο των παραµενουσών 
τάσεων ήταν ασθενική όταν αυτός πραγµατοποιούνταν σε θερµοκρασία κοντά 
στη θερµοκρασία µαλάκυνσης του υλικού. 

8. Παρατηρήθηκε σηµαντική επίδραση του µαρτενσιτικού µετασχηµατισµού στο 
επίπεδο των παραµενουσών τάσεων στη διαµήκη διεύθυνση. 

9. Μελετήθηκε η επίδραση της θερµοκρασίας Mf και της ολκιµότητας του 
µαρτενσίτη (εpl) στο επίπεδο των παραµενουσών τάσεων 

10. Πραγµατοποιήθηκε εκτενής παραµετρική ανάλυση και διερεύνηση της 
αξιοπιστίας των µοντέλων µε τα σχετικά εργαλεία που διαθέτει το λογισµικό 
ABAQUS®. 

11. Έγινε εµφανής η µικρή επίδραση του ρυθµού παραµόρφωσης στα τελικά 
αποτελέσµατα (παραµένουσες τάσεις – µετατοπίσεις). 

12. Παρουσιάστηκε ένα φυσικό µοντέλο για την επεξήγηση της επίδρασης των 
Μ/Σ δοµής στις τελικές τάσεις – µετατοπίσεις. 
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15.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ειδικότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διατριβής αφορούν 
στα πιο κάτω. 
 

1. Η επίλυση του θερµικού προβλήµατος µε αναλυτικές λύσεις δεν µπορεί να 
εφαρµοστεί για λεπτά ελάσµατα και κοντά στη λίµνη συγκόλλησης. Τα 
αποτελέσµατα αποκλίνουν σηµαντικά όσο κινείται κανείς προς την περιοχή 
της θερµικά επηρεασµένης ζώνης και του µετάλλου συγκόλλησης 

 
2. Η ακριβής επίλυση του θερµικού προβλήµατος µε το πρόγραµµα 

πεπερασµένων στοιχείων ALGOR® έγινε µε αυστηρή διατύπωση της 
θερµοκρασιακής κατανοµής του τόξου κατά το διπλό ελλειψοειδές στα 
κεντροειδή των στοιχείων και υιοθετώντας πλήρως τη µη γραµµική 
συµπεριφορά του υλικού. Παρόλη την ακριβή διατύπωση της θερµικής 
διέγερσης, απαιτήθηκε τελικά βαθµονόµηση του µοντέλου ως προς τις 
απώλειες.  

 
3. ∆εν επιτεύχθη σύγκλιση των αποτελεσµάτων του µηχανικού προβλήµατος 

(µετατοπίσεις) µε το λογισµικό ALGOR® σε σχέση µε τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα. Στη προκειµένη περίπτωση αγνοήθηκαν οι µετασχηµατισµοί 
δοµής του υλικού. Πιο συγκεκριµένα, υπολογίστηκε συνολική µετατόπιση ίση 
περίπου µε το 24 % της πειραµατικά µετρούµενης τιµής. 

 
4. Η ακριβής επίλυση του θερµικού προβλήµατος µε το πρόγραµµα 

πεπερασµένων στοιχείων ABAQUS® έγινε µε διατύπωση της 
θερµοκρασιακής κατανοµής του τόξου κατά το διπλό ελλειψοειδές στα 
κεντροειδή των στοιχείων και υιοθετώντας επίσης πλήρως τη µη γραµµική 
συµπεριφορά του υλικού. Και σε αυτή την περίπτωση, απαιτήθηκε 
βαθµονόµηση του µοντέλου ως προς τις απώλειες.  

 
5. ∆εν επιτεύχθηκε σύγκλιση των αποτελεσµάτων του µηχανικού προβλήµατος 

(µετατοπίσεις) µε το λογισµικό ABAQUS® σε σχέση µε τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα αγνοώντας τους µετασχηµατισµούς δοµής του υλικού. Πιο 
συγκεκριµένα, υπολογίστηκε συνολική µετατόπιση ίση περίπου µε το 20 % 
(στη βέλτιστη περίπτωση) της πειραµατικά µετρηθείσας τιµής. 

 
6. Η υιοθέτηση της µικροδοµικής εξέλιξης του υλικού κατά τη διάρκεια των 

συγκολλήσεων υιοθετήθηκε εν συνεχεία στο πρόγραµµα πεπερασµένων 
στοιχείων ABAQUS®. Πιο συγκεκριµένα, οι µετασχηµατισµοί δοµής 
ενσωµατώθηκαν στην ανάλυση µε την µορφή καµπυλών των ιδιοτήτων 
συναρτήσει της θερµοκρασίας και της παραγόµενης µικροδοµής (φυσικές και 
µηχανικές ιδιότητες). Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι βρόχοι υστέρησης των 
µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων που δηµιουργούνται µεταξύ ΘΕΖ και ΜΣ. 
Η παραγόµενη µικροδοµή υπολογίστηκε από τα διαγράµµατα συνεχούς ψύξης 
σε συνδυασµό µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Προέξυψε ικανοποιητική 
σύγκλιση των τελικών µετατοπίσεων σε σχέση µε τα πειραµατικά δεδοµένα. 
Πιο συγκεκριµένα, υπολογίστηκε γωνιακή µετατόπιση ίση µε +8.34 mm 
έναντι της πραγµατικής, ίσης µε +11.5mm ± 1.18 mm. Ικανοποιητικές ήταν 
επίσης και οι µεταβατικές µετατοπίσεις. 
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7. Οι διαµήκεις παραµένουσες τάσεις στο µέταλλο συγκόλλησης που 
υπολογίστηκαν ήταν της τάξης µεγέθους της τάσης διαρροής (σy) του 
µετάλλου συγκόλλησης και όχι µεγαλύτερες από 1.15 σy. Η αντιστροφή του 
πρόσηµου της κατανοµής των διαµηκών παραµενουσών τάσεων 
υπολογίστηκε σε απόσταση 40 mm από τον άξονα συµµετρίας της 
κατασκευής.  

 
8. Η κατανοµή των παραµενουσών τάσεων δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά µεταξύ 

των αναλύσεων µε και χωρίς µετασχηµατισµούς δοµής (που ελήφθησαν 
υπόψη µέσω της θερµικής παραµόρφωσης), όταν αυτοί πραγµατοποιούνταν 
κοντά στη θερµοκρασία µαλάκυνσης του υλικού. 

 
9. Η κατανοµή των παραµενουσών τάσεων που υπολογίστηκε στο αριθµητικό 

µέρος ήταν υπερκείµενη αυτής των πειραµατικών αποτελεσµάτων. Η 
απόκλιση αυτή εστιάστηκε στη θερµικά επηρεασµένη ζώνη µόνο και 
οφείλεται στη δισδιάστατη ανάλυση που εν γένει υπερεκτιµά τις τάσεις κατά 
το διάµηκες και την αδυναµία του µοντέλου να προσεγγίσει τη διαµήκη 
κάµψη.  

 
10. Παρατηρήθηκε απόκλιση των εγκάρσιων παραµενουσών τάσεων µεταξύ 

αριθµητικού µοντέλου και πειραµατικών αποτελεσµάτων. Η απόκλιση αυτή 
οφείλεται και στην ευαισθησία των εγκαρσίων τάσεων στον τρόπο 
εναπόθεσης του µετάλλου συγκόλλησης που δεν ελήφθη υπόψη στο µοντέλο, 
αλλά κυρίως στην δυνατότητα του µοντέλου να κινείται ελεύθερα στον 
εγκάρσιο άξονα.  

 
11. Η µοντελοποίηση συγκόλλησης µε υιοθέτηση µαρτενσιτικού 

µετασχηµατισµού σε θερµοκρασιακό εύρος 427–271 
ο
C στο µέταλλο 

συγκόλλησης λόγω ταχείας βαφής, έδωσε σηµαντική µείωση των 
παραµενουσών διαµηκών τάσεων στο µέταλλο συγκόλλησης, µε τάση προς 
αρνητικότερες τιµές. Η µεταβολή του εύρους σκλήρυνσης του µαρτενσίτη 
στην πλαστική περιοχή σε e

pl
=0.046 από  e

pl
=0.1 δεν µετέβαλε την 

παρατήρηση αυτή. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρήθηκε για το θερµοκρασιακό 
εύρος µετασχηµατισµού του µαρτενσίτη, 427–100  

ο
C .  

 
12. Η υιοθέτηση των µετασχηµατισµών µικροδοµής θεωρείται απαραίτητη για 

τον ακριβή προσδιορισµό των µετατοπίσεων. Η υιοθέτηση των 
µετασχηµατισµών δοµής στερεάς κατάστασης έδωσε 4.6 φορές µεγαλύτερη 
γωνιακή παραµόρφωση σε σχέση µε την πλήρη αγνόησή τους στο µοντέλο 
συγκόλλησης και 4 φορές σε µοντέλο θερµικής κατεργασίας (bead – on plate, 
line heating). Η επίδρασή τους είναι µικρή στο επίπεδο των παραµενουσών 
τάσεων όταν ο µετασχηµατισµός γίνεται σε υψηλή θερµοκρασία, ανώτερη της 
θερµοκρασίας µαλάκυνσης του υλικού. Αντίθετα, η επίδραση των 
µετασχηµατισµών στο επίπεδο των παραµενουσών τάσεων φαίνεται να είναι 
σηµαντική, όταν αυτός πραγµατοποιείται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. 

 
13. Τρισδιάστατα µοντέλα µε στερεά στοιχεία µπορούν να αποδώσουν πλήρως 

την εντατική κατάσταση στα σηµεία ενδιαφέροντος και να λάβουν υπόψη και 
όλο το φάσµα των µετατοπίσεων, όπως τη διαµήκη κάµψη. Τα µοντέλα αυτά 
είναι απαιτητικά από άποψη κόστους, όπως προέκυψε από τη σχετική 
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ανάλυση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ. Τρισδιάστατα µοντέλα 
θεωρούνται και τα µοντέλα µε στοιχεία κελύφους (shells). 

 

15.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Οι βασικές παρατηρήσεις συνοψίζονται πιο κάτω. 
 

1. Τα θερµοµηχανικά προβλήµατα εστιάζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η 
µέγιστη θερµοκρασία κατεργασίας είναι ο καθοριστικός παράγοντας για κάθε 
κατηγορία. Για την περίπτωση των χαλύβων αυτές αφορούν σε θέρµανση 
µέχρι τη θερµοκρασία Α1, µερική ή πλήρη ωστενιτοποίηση και πλήρη ή 
µερική τήξη. Η περίπτωση των συγκολλήσεων περιλαµβάνει και τις τρεις πιο 
πάνω κατηγορίες σε ένα κοινό πρόβληµα. 

 
2. Η θερµική φόρτιση που αναπτύσσεται κατά τη συγκόλληση περιλαµβάνει 

φαινόµενα µετάδοσης θερµότητας και στις τρεις διαστάσεις των 
συγκολλητών τεµαχίων που προκαλούν µετατοπίσεις στα προς συγκόλληση 
ελάσµατα. Οι περιορισµοί που επιβάλλονται στα ελάσµατα τόσο σε 
µικροσκοπικό όσο και σε µακροσκοπικό επίπεδο προκαλούν σε αυτά τάσεις 
και παραµορφώσεις διαφορετικής προέλευσης όπως µηχανικής, θερµικής ή 
µετασχηµατισµών δοµής, επηρεάζοντας έτσι την τελική ποιότητα της 
κατασκευής. Οι µετατοπίσεις είναι σηµαντικές όσον αφορά στο τελικό σχήµα 
της κατασκευής, ενώ οι παραµένουσες τάσεις αφορούν στο επίπεδο αντοχής 
της. 

 
3. Η ανάλυση µε τα προγράµµατα πεπερασµένων στοιχείων περιλαµβάνει 

έντονες µη–γραµµικότητες τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο 
συνοριακών συνθηκών και γεωµετρίας. Οι µη γραµµικότητες αφορούν τόσο 
στο θερµικό όσο και στο µηχανικό µέρος. Η ανάλυση µπορεί να γίνει είτε σε 
µονοδιάστατο είτε σε πολυδιάστατο επίπεδο. Τα µοντέλα δύο διαστάσεων, τα 
οποία θεωρούνται τα βέλτιστα όσον αφορά στο οικονοµοτεχνικό κόστος, 
δίδουν εν γένει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. ∆ισδιάστατα µοντέλα επίπεδης 
παραµόρφωσης, αξονο–συµµετρικά ή επίπεδης έντασης µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως απλοποιητικές µοντελοποιήσεις του προβλήµατος. 

 
4. Όπως αναφέρθηκε, οι σύγχρονες διαδικασίες αφορούν στην υιοθέτηση 

αριθµητικών µοντέλων επίλυσης του προβλήµατος µαζί µε σχετικά 
εργαστηριακά αποτελέσµατα πειραµατικών συγκολλήσεων. Σκοπός της είναι 
η προσέγγιση των αγνώστων (π.χ. απώλειες θερµότητας) για τη σωστή 
βαθµονόµηση των µοντέλων. Εν συνεχεία, τα µοντέλα, αφού 
βαθµονοµηθούν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παραµετρική ανάλυση. 
Με τον τρόπο αυτό τα µοντέλα µεταπίπτουν από µοντέλα «πρόβλεψης» σε 
µοντέλα «ανάλυσης».  

 
5. Σε όλα τα µοντέλα που αναπτύσσονται θα πρέπει να δίνεται πλέον µεγάλη 

έµφαση στην ακρίβεια της προσέγγισης του προβλήµατος. Η ακρίβεια αφορά 
κυρίως στη λεπτοµερή µαθηµατική διατύπωση της φόρτισης (θερµική 
διέγερση) και στην όσο το δυνατόν καλύτερη διατύπωση της συµπεριφοράς 
του υλικού. 
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6. Απαιτείται προσοχή στην επιλογή των κατάλληλων προγραµµάτων που θα 

προσεγγίζουν την αριθµητική επίλυση του προβλήµατος. Προγράµµατα 
πεπερασµένων στοιχείων που υποστηρίζουν τεχνικές ταυτόχρονης ή µη 
ταυτόχρονης επίλυσης θερµικού και µηχανικού προβλήµατος, 
ισοπαραµετρικότητα, στοιχεία συζευγµένης θερµοµηχανικής συµπεριφοράς 
πρώτης και δεύτερης τάξης, διαδικασίες περιγραφής της συµπεριφοράς του 
υλικού σε υψηλές θερµοκρασίες και µη γραµµικότητες στα τρία επίπεδα 
(υλικού, γεωµετρίας, συνοριακών συνθηκών) θα πρέπει να προτιµώνται. 

 
7. Η σωστή επίλυση του θερµοκρασιακού προβλήµατος είναι η σηµαντικότερη 

απαίτηση του προβλήµατος. Ο σωστός υπολογισµός – προσδιορισµός της 
λίµνης συγκόλλησης, της θερµικά επηρεασµένης ζώνης και του ρυθµού 
ψύξης που υπολογίζονται, είναι οι καθοριστικότεροι παράγοντες. Αυτοί θα 
επηρεάσουν σηµαντικά την ακρίβεια του µηχανικού προβλήµατος.  

 
8. Στο µηχανικό µέρος απαιτείται επιπλέον η ακριβής περιγραφή της 

συµπεριφοράς του υλικού συναρτήσει της θερµοκρασίας και της µικροδοµής.  
Η ακριβής θερµοελαστική και θερµοπλαστική µαθηµατική διατύπωση του 
υλικού αποτελεί εδώ τον καθοριστικότερο αλλά και πιο δύσκολο παράγοντα. 
Το µηχανικό µέρος έχει νόηµα να µελετηθεί µόνο όταν έχει επιλυθεί µε 
ακρίβεια το θερµικό πρόβληµα. 

 
9. Η πειραµατική διαδικασία αφορά στην επίτευξη των πειραµάτων µε επί 

τόπου καταµέτρηση τουλάχιστον των θερµοκρασιών. Τα πειράµατα θα 
πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι µοντελοποιήσιµα. Οι πειραµατικές 
µετρήσεις θα πρέπει να γίνουν στο πεδίο του χρόνου και όσο το δυνατό πιο 
κοντά στη λίµνη συγκόλλησης. Μετρηθείσες θερµοκρασίες άνω της κρίσιµης 
θερµοκρασίας Α3 του υλικού, µπορούν να θεωρηθούν ως αξιόλογες 
πληροφορίες. Οι πειραµατικές µετρήσεις, εφόσον παρουσιάσουν 
ικανοποιητική επαναληψιµότητα όσον αφορά στην απόκριση των 
θερµοκρασιών, µπορούν να πλαισιωθούν και από µετρήσεις µηχανικών 
µεγεθών, όπως οι µετατοπίσεις και οι παραµορφώσεις κατά τη διάρκεια των 
πειραµάτων. Οι πρόσθετες αυτές µετρήσεις δεν κρίνονται πάντα απαραίτητες, 
δεδοµένου ότι οι τελικές µετατοπίσεις µπορούν να µετρηθούν και µε απλές 
συµβατικές µεθόδους. Το πειραµατικό µέρος θα πρέπει να περιλαµβάνει 
πλήρη µεταλλογραφικό χαρακτηρισµό τουλάχιστον τριών ζωνών των 
συγκολλήσεων, των µετάλλων βάσης και συγκόλλησης και της θερµικά 
επηρεασµένης ζώνης. Εάν η ανάλυση αποσκοπεί στην επίλυση του πεδίου 
των τάσεων, οι πειραµατικές διαδικασίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
επιπλέον και µετρήσεις παραµενουσών τάσεων.  
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15.4 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
 
Θα µπορούσε κανείς να αναφέρει ότι µελλοντικός στόχος παραµένει η επίτευξη της 
συγκόλλησης µε ταυτόχρονη επίλυση του θερµοµηχανικού προβλήµατος µε 
αριθµητικές µεθόδους. Η συγκόλληση, δηλαδή, µε αυτοµατοποιηµένες µεθόδους, 
στις οποίες το υπολογιστικό µοντέλο επιλύει ένα βήµα ταχύτερα από ότι εξελίσσεται 
το πείραµα, διορθώνοντας επιτόπου τις παραµέτρους της κατεργασίας βάσει 
κατάλληλης απαίτησης – και ανάποδα – µε την ύπαρξη καταλλήλων αµφίδροµων 
αναδράσεων. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αρχικά απαραίτητη η δηµιουργία 
συνδετικών υποπρογραµµάτων του θερµικού προβλήµατος µε το µηχανικό. Πιο 
συγκεκριµένα, ο κάθε κόµβος ή στοιχείο του µοντέλου των πεπερασµένων στοιχείων 
θα πρέπει, συναρτήσει κάποιων βασικών παραµέτρων ή συνθηκών της κατεργασίας, 
να συνδέεται αυτόµατα µε τις µηχανικές – µεταλλουργικές ιδιότητες στο µηχανικό 
µέρος. Ειδικότερα, όπως ήδη αναλύθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, κάθε κόµβος του 
µοντέλου υφίσταται ένα συγκεκριµένο ρυθµό θέρµανσης, µια µέγιστη θερµοκρασία 
και µια φάση ψύξης. Οι καµπύλες των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων συναρτήσει 
της θερµοκρασίας, είναι διαφορετικές στη φάση της θέρµανσης από ότι στη φάση της 
ψύξης, και εξαρτώνται από τους ρυθµούς µεταβολής της θερµοκρασίας και τη 
µέγιστη θερµοκρασία στον  κάθε κόµβο. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθεί 
συνδετικό υποπρόγραµµα το οποίο, αναλόγως των τριών τουλάχιστον πιο πάνω 
παραµέτρων (ρυθµός θέρµανσης, ρυθµός ψύξης και µέγιστη θερµοκρασία), να 
διασυνδέει τον κάθε κόµβο µε την κατάλληλη καµπύλη των φυσικών–µηχανικών 
ιδιοτήτων για όλη τη διάρκεια της θερµοκρασιακής διέγερσης. Η διαδικασία 
ανάπτυξης του συνδετικού αυτού υποπρογράµµατος είναι απαραίτητο να γίνει αρχικά 
σε µοντέλα µονοδιάστασης ή δισδιάστατης ανάλυσης, τα οποία µπορούν να 
αναπτυχθούν άµεσα και µε µεγάλη ακρίβεια, τόσο για το θερµοκρασιακό όσο και για 
το µηχανικό µέρος. Από τη στιγµή που αναπτυχθεί το υποπρόγραµµα αυτό, θα είναι 
δυνατή η άµεση προσαρµογή του µοντέλου του υλικού στη διαδικασία της ανάλυσης, 
δεδοµένου ότι αυτό που θα αλλάζει θα είναι οι κρίσιµες τιµές ελέγχου και οι 
κατάλληλοι ελεγκτές διασύνδεσης µε τις θερµοµηχανικές ιδιότητες. Έτσι, θα είναι 
πολύ εύκολη και η αλλαγή του µοντέλου του υλικού, και η εύκολη παραµετρική 
ανάλυση.  
 
Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή δεν υπάρχει το υποπρόγραµµα αυτό, κάθε 
υπολογιστικό µοντέλο θα αναφέρεται σε µία συγκεκριµένη κατεργασία για την οποία 
αναπτύχθηκε και κάθε νέα κατεργασία θα απαιτεί και εκ νέου µοντελοποίηση. Με τη 
συνδετική αυτή ρουτίνα είναι δυνατή η επίλυση όλων των θερµοµηχανικών 
προβληµάτων µε ένα γενικό, ακριβή και ενιαίο τρόπο, συµπεριλαµβάνοντας τις 
θερµικές κατεργασίες επιβελτίωσης, συγκολλήσεις, µη συµβατικές επιφανειακές 
κατεργασίες κ.α. Το υποπρόγραµµα αυτό θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο ανάπτυξης για την αντιµετώπιση θερµοµηχανικών προβληµάτων. Συνιστάται 
να αναπτυχθεί σε περιβάλλον ABAQUS® ή ANSYS®, δεδοµένου ότι τέτοια 
υποπρογράµµατα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε αρκετά ερευνητικά ιδρύµατα, χωρίς 
να είναι όµως γνωστό το επίπεδο της απόδοσής τους. Η επέκταση, εν συνεχεία, των 
υποπρογραµµάτων αυτών στο τρισδιάστατο επίπεδο θεωρείται σχετικά πιο απλή 
υπόθεση.  
 
Η ανάπτυξη τρισδιάστατου µοντέλου, µαζί µε το υποπρόγραµµα αυτόµατης 
διασύνδεσης, αποτελεί την τελική µορφή της ανάπτυξης στον συγκεκριµένο τοµέα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΤΥΦΛΗΣ ΟΠΗΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι παραµένουσες τάσεις σε ένα κατασκευαστικό υλικό είναι οι τάσεις που υπάρχουν 
στο υλικό χωρίς (και συνήθως πριν) την επιβολή κάποιου εξωτερικού φορτίου.  Οι 
µηχανουργικές και θερµικές κατεργασίες είναι οι πιο συνήθεις λόγοι για την ύπαρξη 
αυτών των τάσεων. Στην πράξη, όλες οι παραπάνω κατεργασίες όπως χύτευση, 
συγκόλληση, θερµική κατεργασία κλπ. παράγουν παραµένουσες τάσεις στο υπό 
κατεργασία υλικό. Σε κάποιες περιπτώσεις οι παραµένουσες τάσεις µπορούν επίσης 
να εµφανιστούν αργότερα στη ζωή του υλικού κατά τη διάρκεια συναρµολόγησης και 
λοιπών παρόµοιων διαδικασιών ή περιστασιακών υπερφορτίσεων, ακόµα και κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της κατασκευής. Οι 
επιδράσεις των παραµενουσών τάσεων µπορούν να είναι είτε θετικές είτε αρνητικές, 
εξαρτώµενες από την ένταση και την κατανοµή αυτών σε σχέση µε το επιβαλλόµενο 
φορτίο. Σε µερικές περιπτώσεις, οι παραµένουσες τάσεις είναι καταστρεπτικές. 
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραµένουσες τάσεις συµβάλλουν 
στην κόπωση ή σε άλλες κατασκευαστικές αστοχίες όταν, για παράδειγµα, οι 
εξωτερικές τάσεις προστεθούν στις ήδη παρούσες παραµένουσες τάσεις. Η πιο 
«ύπουλη» ιδιότητα των παραµενουσών τάσεων είναι ότι η παρουσία τους δεν είναι 
γενικώς παρατηρήσιµη. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν απλές µέθοδοι µέτρησης των 
τάσεων αυτών χωρίς να επιβάλλεται η ολική καταστροφή του υλικού ή του 
κατασκευαστικού µέλους που υπήρχαν αυτές. Η µέτρηση των παραµενουσών τάσεων 
δεν µπορεί να θεωρηθεί πως είναι αξιόλογη όταν χρησιµοποιούνται συµβατικές 
µέθοδοι πειραµατικής ανάλυσης τάσεων, καθώς ο αισθητήρας των παραµορφώσεων 
(π.χ. strain gauge) δεν µπορεί να γνωρίζει το παρελθόν του υπό µελέτη δοκιµίου. 
Έτσι, καταγράφονται µόνο οι αλλαγές της παραµόρφωσης που συµβαίνουν µετά την 
εγκατάσταση του αισθητήρα στο τεµάχιο. 
 
Για να επιτευχθεί µέτρηση των παραµενουσών τάσεων µε αυτούς τους αισθητήρες θα 
πρέπει, µε κάποιο τρόπο, οι «εγκλεισµένες» στο εσωτερικό του υλικού τάσεις, να 
ελευθερωθούν, έτσι ώστε αυτοί να καταγράψουν την αλλαγή στην παραµόρφωση που 
προκαλείται. Αυτό συνήθως στο παρελθόν γινόταν καταστρεπτικά µε κοπή και 
τεµαχισµό του δοκιµίου, µε την απόξεση διαδοχικών επιφανειακών στρωµάτων ή µε 
διάτρηση.  Με την εγκατάσταση ειδικών αισθητήρων στο υπό εξέταση τεµάχιο, 
γίνεται η µέτρηση των τάσεων χαλάρωσης του υλικού, εκ των οποίων είναι δυνατός ο 
υπολογισµός των αρχικών παραµενουσών τάσεων µε πλέον συµβατικές µεθόδους. Η 
περίθλαση των ακτινών Χ έχει προσφέρει σηµαντικά στη µέτρηση των τάσεων αυτών 
και µάλιστα µε µη καταστρεπτικό τρόπο, παρόλα αυτά παρουσιάζει σηµαντικούς 
περιορισµούς. Πέραν από τον ειδικό εξοπλισµό που απαιτείται, η µέθοδος προσφέρει 
απαντήσεις µόνο για τη µελέτη πολύ επιφανειακών προβληµάτων. Η πιο διαδεδοµένη 
τεχνική για τη µέτρηση των παραµενουσών τάσεων, είναι η µέθοδος της «διάτρησης 
τυφλής οπής». Με τη µέθοδο αυτή, µετά την εγκατάσταση ειδικών 
επιµηκυνσιόµετρων σε µέρος της υπό εξέταση επιφάνειας, µια µικρή τυφλή οπή 
ανοίγεται στην επιφάνεια. Μετά τη διάτρηση, γίνεται καταµέτρηση της µεταβολής 
της παραµόρφωσης στην κοντινή περιοχή της διάτρησης και η παραµένουσα τάση 
είναι δυνατόν να υπολογιστεί από τη µεταβολή αυτή. Η µέθοδος της διάτρησης 
τυφλής οπής µπορεί να χαρακτηριστεί ως µερικώς µη καταστροφική, δεδοµένου ότι η 
πολύ µικρή οπή, σπάνια επηρεάζει την ακεραιότητα της κατασκευής. Οι διαστάσεις 
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της οπής είναι της τάξης των 1.5 – 3.0 mm, τόσο σε διάµετρο όσο και σε βάθος 
διάτρησης. Η οπή, επίσης, µετά τη µέτρηση των παραµενουσών τάσεων µπορεί να 
πληρωθεί εάν αυτό είναι σκόπιµο.  Επίσης, µίας και η τεχνική αυτή δεν απαιτεί 
ιδιαίτερο εξοπλισµό και ειδική εκπαίδευση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
εκτεταµένες σειρές µετρήσεων και από απλούς  τεχνικούς. 
                                                                                

1.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ  
 
Η διάνοιξη µίας οπής σε ένα σώµα στο οποίο υπάρχουν παραµένουσες τάσεις 
απελευθερώνει τις τάσεις σε εκείνη την περιοχή [1 – 6]. Η εξάλειψη των τάσεων στο 
όριο της οπής µεταβάλει τις τάσεις στο άµεσο περιβάλλον πεδίο, µε συνέπεια την 
άµεση µεταβολή των τοπικών επιφανειακών παραµορφώσεων. Η µέτρηση των 
παραµορφώσεων που παράγονται από τη χαλάρωση των τάσεων, οδηγούν στα 
απαραίτητα δεδοµένα, εκ των οποίων οι παραµένουσες τάσεις σε όλη την περιοχή 
είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Σε αυτήν την αρχή στηρίζεται η µέθοδος της 
διάτρησης τυφλής οπής που εφαρµόστηκε πρωτίστως από τον Mathar. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις η οπή που ανοίγεται είναι τυφλή και έχει βάθος περίπου 
όσο και η διάµετρός της. ∆υστυχώς, όµως, καθότι η γεωµετρία µιας τυφλής οπής 
είναι αρκετά περίπλοκη, είναι αδύνατον να προσδιοριστούν οι παραµένουσες τάσεις 
µε απόλυτη εφαρµογή της θεωρίας της ελαστικότητας, πράγµα που αναγκάζει την 
υιοθέτηση και εµπειρικών παραγόντων. Η πιο απλή περίπτωση για τον προσδιορισµό 
των εντατικών µεγεθών είναι η διαµπερής διάτρηση ενός δοκιµίου, στο οποίο η 
κατανοµή των παραµενουσών τάσεων είναι εξαρχής γνωστό ότι είναι οµοιόµορφα 
κατανεµηµένη. Η θεωρητική βάση για την τεχνική αυτή θα αναπτυχθεί πρώτα και 
κατόπιν θα γίνει επέκταση για την περίπτωση της τυφλής οπής. 
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1.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑΜΠΕΡΟΥΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ 
 
Θεωρούµε ένα λεπτό έλασµα, το οποίο υφίσταται εφελκυσµό. Η εφελκυστική δύναµη 
προκαλεί ορθές τάσεις σΧ  σε µια εγκάρσια διατοµή του τεµαχίου. Σε ένα τυχαίο 
σηµείο P το οποίο έχει συντεταγµένες (R1, α1) σε σχέση µε τους άξονες Χ–Υ, οι 
τάσεις µπορούν να εκφραστούν ως (βλέπε και Σχήµα Ι.1): 
 

 
Σχήµα Ι.1 Μορφή τασικού πεδίου στο σηµείο Ρ 

 

)2cos1(
2

1ar +=′ Χσ
σ  

)2cos1(
2

1a−=′ Χσ
σ θ   (Ι.1) 

)2(sin
2

1ar
Χ−=′

σ
τ θ  

 

Μετά τη διάτρηση µιας διαµπερούς οπής, στην ίδια περιοχή παρατηρείται 
ανακατανοµή των τασικών πεδίων, µιας και τώρα οι τάσεις σr και τrθ πρέπει να είναι 
µηδέν σε όλη την επιφάνεια της οπής. Η νέα µορφή των πιο πάνω εξισώσεων για την 
περίπτωση της διαµπερούς διάτρησης περιγράφεται πιο κάτω (βλέπε και Σχήµα Ι.2). 

 
Σχήµα Ι.2 ∆ιαµπερής διάτρηση 
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που r1 = R/Ro η αδιάστατη παράµετρος, εξαρτώµενη από τη θέση του σηµείου Ρ και 
την ακτίνα διάτρησης Ro. Είναι προφανές, επίσης, ότι ισχύει R1 > Ro. H µεταβολή των 
τάσεων στην προκειµένη περίπτωση µπορεί εύκολα να υπολογιστεί µε τη σχετική 
αφαίρεση των πιο πάνω µεγεθών, της αρχικής δηλαδή τιµής της τάσης µείον της 
τάσης που προκύπτει µετά τη διάτρηση.  Η µεταβολή αυτή ονοµάζεται χαλάρωση των 
τάσεων στο σηµείο Ρ(R1, α1) ήτοι: 
 

θθθ τττ rrr
′−′′=∆  

rrr σσσ ′−′′=∆  (Ι.3) 

rθθθ σσσ ′−′′=∆  

 
Εάν θεωρήσει κανείς ότι το υλικό του πιο πάνω ελάσµατος είναι οµογενές και 
ισότροπο όσον αφορά στις µηχανικές του ιδιότητες, ενώ ταυτοχρόνως παρουσιάζει 
και ελαστική συµπεριφορά τάσεων–παραµορφώσεων, τότε µε τη βοήθεια του νόµου 
του Hooke οι παραµορφώσεις που προκύπτουν µετά τη χαλάρωση των τάσεων στο 
σηµείο Ρ(R1, α1) µπορούν να εκφραστούν ως: 
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Οι πιο πάνω εξισώσεις µπορούν να γραφούν σε µια πιο απλή µορφή, αποδεικνύοντας 
ότι σε ένα κύκλο οποιασδήποτε ακτίνας R1  η χαλαρούµενη παραµόρφωση (ακτινική 
και εφαπτοµενική) ακολουθεί µια τριγωνοµετρική διατύπωση της µορφής: 
 

)2cos( 1ahdhdr Β+Α= Χσε  

 (Ι.5) 

)2cos( `1aChdhd +Α−= Χσεθ  
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Οι σταθερές ποσότητες Αhd, Bhd και Chd εξαρτώνται από το υλικό και εκφράζονται ως: 
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Οι παραµορφώσεις κατά τη χαλάρωση εξαρτώνται κατά ένα πολύ σύνθετο τρόπο από 
την απόσταση από την επιφάνεια της οπής. Η µεταβολή αυτή εικονίζεται στο Σχήµα 
I.3, όπου οι παραµορφώσεις έχουν σχεδιαστεί κατά µήκος των κυρίων αξόνων για 
τιµές της γωνίας α, µηδέν και ενενήντα µοίρες. 
 

 
Σχήµα I.3 Κατανοµή των παραµορφώσεων κατά τη χαλάρωση συναρτήσει του R1/Ro 
 
Παρατηρείται ότι, καθώς το σηµείο Ρ αποµακρύνεται από την περιφέρεια της οπής, η 
αντίστοιχη παραµόρφωση κατά τη χαλάρωση µικραίνει τόσο κατά την εφαπτοµενική 
όσο και κατά την ακτινική διεύθυνση και για τους δύο κύριους άξονες, πράγµα που 
υποδηλώνει µία παράµετρο της ευαισθησίας της µεθόδου όσον αφορά στην εκλογή 
του σηµείου Ρ. Έτσι, όσο πιο κοντά τοποθετηθεί ο αισθητήρας του 
επιµυκηνσιοµέτρου στην περιφέρεια της οπής, τόσο µεγαλύτερο είναι και το 
λαµβανόµενο σήµα από τη χαλάρωση, ενισχύεται όµως έτσι και ο θόρυβος της 
µέτρησης. Όλη η πιο πάνω θεώρηση ορίζει τη µελέτη ενός νέου προβλήµατος, την 
εύρεση δηλαδή του βέλτιστου σηµείου για την τοποθέτηση του επιµηκυνσιόµετρου. 
Από αναλυτικές και αριθµητικές ερευνητικές διαδικασίες, έχει προσδιοριστεί πως η 
αδιάστατη παράµετρος r πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των τιµών 0.30 και 0.45. 
Επίσης, ένα πολύ βασικό συµπέρασµα όσον αφορά στην επιλογή του 
επιµηκυνσιοµέτρου έχει να κάνει µε το ότι η ακτινική παραµόρφωση εr είναι πολύ 
µεγαλύτερη της αντίστοιχης εφαπτοµενικής εθ κατά µήκος του κύριου άξονα (α1= 0

ο). 
Έτσι, προτιµώνται strain gauges που είναι τοποθετηµένα σε ένα σύµπλεγµα ροζέτας 
κατά την ακτινική διεύθυνση.  Είναι, επίσης, προφανές ότι η ακτινική παραµόρφωση 
στο σηµείο α1= 0

ο, είναι αντίθετου πρόσηµου της αρχικής τάσης, πράγµα που 
οφείλεται στον ορισµό των βοηθητικών µεταβλητών Αhd, Βhd και Chd (όσον αφορά 
στο λογιστικό τµήµα προσηµαίνονται µε µείον), ενώ από φυσικής άποψης, αυτό 
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οφείλεται στο ότι µετά τη χαλάρωση του υλικού, υπό την επήρεια των εφελκυστικών 
τάσεων, ο αισθητήρας στο σηµείο αυτό βραχύνεται. 
 
Τα όσα αναφέρθηκαν πρωτίστως ισχύουν φυσικά για την απλή περίπτωση της 
µονοαξονικής παραµένουσας καταπόνησης. Στην πράξη, όµως, οι παραµένουσες 
τάσεις εµφανίζονται διαξονικές µε δύο δηλαδή κύριους µη µηδενικούς άξονες. Στην 
περίπτωση αυτή, όπου η καταπόνηση είναι διαξονική επί των δύο αξόνων Χ–Υ, η 
παραµόρφωση κατά τη χαλάρωση στο σηµείο Ρ(R1, α1) στον άξονα Υ γράφεται ως 

 

)2cos( aBA hdhdy

Y

r −=σε  (I.7a) 

 
και κατά τον αντίστοιχο άξονα Χ: 
 

)2cos( 1aBA hdhdX

X

r +=σε   (1.7b) 

 

Σε περίπτωση που τα πιο πάνω µεγέθη συνυπάρχουν, η γενικότερη έκφραση για την 
παραµόρφωση κατά τη χαλάρωση σε επίπεδη εντατική διαξονική κατάσταση από τις 
δύο τελευταίες εξισώσεις γράφεται ως: 

)2cos()2cos( 11 aBAaBA hdhdYhdhdXr −++= σσε   (I.8) 

 

ή ακόµα καλύτερα:  
 

12cos)()( aA hdhdr ΥΧΥΧ −Β++= σσσσε  (I.9) 

 

Από την τελευταία εξίσωση, που είναι και η βασική για την περαιτέρω ανάλυση, 
παρατηρείται η ύπαρξη τριών αγνώστων µεγεθών, των ορθών τάσεων σi και της 
γωνίας α1. Αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα τριών διαφορετικών µετρήσεων της 
ακτινικής παραµόρφωσης, προκειµένου να επιλυθεί η εντατική κατάσταση. Η πιο 
συνηθισµένη περίπτωση για τη µέτρηση των παραµορφώσεων κατά τη χαλάρωση 
είναι η χρήση ειδικών συµπλεγµάτων (ροζέτα) επιµηκυνσιόµετρων που 
τοποθετούνται περί το κέντρο διάτρησης. Μια τέτοια µορφή παρουσιάζεται µε τα 
strain gauges να είναι τοποθετηµένα σε απόσταση R1 από το γεωµετρικό κέντρο του 
συµπλέγµατος. Στο συγκεκριµένο στοιχείο, τα δύο από τα τρία strain gauges είναι 
τοποθετηµένα υπό γωνία 90

ο µεταξύ τους για το βέλτιστο προσδιορισµό των 
διευθύνσεων των κυρίων αξόνων (αy και αx) υπό την γωνία a1. Το τρίτο gauge 
βρίσκεται υπό σχετική γωνία 135

o ως προς τα άλλα δύο. Η διάταξη εικονίζεται και 
στο Σχήµα I.4. 
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Σχήµα I.4 Μορφή ροζέτας για τη µέθοδο διάτρησης τυφλής οπής 

 

Η σχετική θέση του gauge #2 µπορεί να βρίσκεται επίσης και στη θέση 21, όπως αυτό 
εικονίζεται. Το σήµα που λαµβάνεται κατά τη χαλάρωση θα είναι το ίδιο σε µέγεθος, 
αλλά η τοποθέτηση του gauge σε αυτή τη θέση επιτρέπει στο γεωµετρικό κέντρο της 
ροζέτας να βρίσκεται πιο κοντά στο σηµείο που ενδιαφέρει, όπως µια ραφή 
συγκόλλησης. Επεκτείνοντας την εξίσωση (I.9) και εφαρµόζοντάς την για καθένα 
από τα τρία gauges, λαµβάνονται τα εξής: 
 

11 2cos)()( aA hdhd ΥΧΥΧ −Β++= σσσσε  

)45(2cos)()( 12
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hdhd aA +−Β++= ΥΧΥΧ σσσσε  

 
Από τις εξισώσεις αυτές υπολογίζονται οι κύριες τάσεις και η σχετική τους θέση ως 
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Η γωνία α που προκύπτει από την πιο πάνω εξίσωση ορίζει τη θέση του κύριου άξονα 
ως προς το gauge 1 και η δεξιόστροφη φορά της ορίζεται ως θετική. Ανάλογα µε την 
αλγεβρική τιµή των παραµορφώσεων, η γωνία α αναφέρεται στους εξής άξονες : 
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ε1<ε3,    το α αναφέρεται στη σmax 

ε3<ε1,    το α αναφέρεται στη σmin 
ε1=ε3,     α1 = + 45

ο
  (I.12) 

ε2<ε1,     σmax στις   +45
ο 

ε1<ε2,     σmax στις   –45
ο 

 
Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν, θα πρέπει να τονιστεί ότι η πιο πάνω ανάλυση 
προσδιορίζει τις παραµένουσες τάσεις σε ένα σηµείο Ρ(R1, α1) γύρω από µία κυκλική 
οπή σε ένα λεπτό έλασµα, το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς οµοιόµορφης 
παραµένουσας καταπόνησης. Από την άλλη, επειδή εκ κατασκευής οι περισσότερες 
ροζέτες φέρουν τα επιµηκυνσιόµετρα  τα οποία συντίθενται από πάρα πολλές λεπτές 
γραµµές, οι οποίες δεν είναι απόλυτα ακτινικές, οι εφαπτοµενικές και ακτινικές 
παραµορφώσεις κατά τη χαλάρωση είναι δύσκολο να µετρηθούν απόλυτα. Αυτό 
σηµαίνει ότι για να είναι τα αποτελέσµατα πιο ακριβή, θα πρέπει η ανάλυση να 
ολοκληρώνεται σε όλη την επιφάνεια της ροζέτας. Έτσι, υπάρχει αναγκαιότητα 

προσδιορισµού κατάλληλων νέων συντελεστών 
__

A  και 
__

B  που να ολοκληρώνουν τα 
αποτελέσµατα γύρω από όλη την επιφάνεια της ροζέτας και όχι γύρω από ένα σηµείο, 
όπως συµβαίνει µε τους συντελεστές Αhd και Βhd. 
 

1.4 ∆ΙΑΤΡΗΣΗ ΤΥΦΛΗΣ ΟΠΗΣ 
 

1.4.1 Γενικά 

 
Το θεωρητικό υπόβαθρο που αναπτύχθηκε προηγουµένως αναφερόταν σε διάτρηση 
ενός λεπτού ελάσµατος υποκείµενο σε οµοιόµορφη καταπόνηση. Αυτή η κατάσταση 
συνήθως απέχει αρκετά από την πραγµατικότητα, τόσο όσον αφορά στο σχήµα της 
κατασκευής όσο και στο είδος της καταπόνησης. Για το λόγο αυτό µία νέα µέθοδος, η 
διάτρηση τυφλής οπής, χρησιµοποιείται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Η διάνοιξη 
µίας τυφλής οπής σε ένα σώµα που βρίσκεται υπό επίπεδη καταπόνηση, δηµιουργεί 
ένα πολυσύνθετο τοπικό τασικό πεδίο για το οποίο µέχρι σήµερα η επίλυσή του δεν 
έχει γίνει εφικτή βάσει της θεωρίας της ελαστικότητας. Όπως έχει ερευνηθεί, η 
κατάσταση αυτή προσεγγίζεται µε τη θεωρία που ήδη αναπτύχθηκε, µε την πολύ 
σηµαντική όµως διαφορά, ότι θα πρέπει να γίνει χρήση των ολοκληρωτικών 

συντελεστών 
__

A  και 
__

B . Καθώς, όµως, οι συντελεστές αυτοί δεν είναι εξαρχής 
γνωστοί, θα πρέπει να προσδιοριστούν είτε µε εµπειρικές είτε µε αριθµητικές 
µεθόδους. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της τυφλής διάτρησης πολύ σηµαντική 

παράµετρος για τον προσδιορισµό των συντελεστών 
__

A  και 
__

B  είναι το βάθος 
διάτρησης Ζ, η χαρακτηριστική διάµετρος της ροζέτας D και η διάµετρος διάτρησης 
Do, όπως εικονίζεται στο Σχήµα I.5. 
 

 
 

Σχήµα I.5 Ορισµός µεγεθών κατά τη διάτρηση τυφλής οπής 
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Έτσι µπορεί κανείς να γράψει ότι: 
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όπου Ε είναι το µέτρο ελαστικότητας του οµογενούς υλικού που υφίσταται τη 
διάτρηση και ν ο λόγος του Poisson. Για τη συγκεκριµένη τεχνική, κατά τη διάρκεια 
της διάτρησης γενικά οι παραµορφώσεις κατά τη χαλάρωση αυξάνουν, µε µειούµενο 
όµως ρυθµό. Για πλήρη χαλάρωση των τάσεων θα πρέπει αυστηρά η τεχνική να 
προχωρήσει µέχρι τέτοιο βάθος, ώστε να ισχύσει η συνθήκη Ζ/D = 0.4 ή Ζ/Do = 1. Η 
ποσοστιαία χαλάρωση των τάσεων συναρτήσει των πιο πάνω παραµέτρων εικονίζεται 
στο Σχήµα I.6 
 

 
Σχήµα I.6 Ποσοστιαία χαλάρωση συναρτήσει του Ζ/D 

 
To γράφηµα παρουσιάζει το αναµενόµενο ποσοστό χαλάρωσης κατά την τυφλή 
διάτρηση συναρτήσει των γεωµετρικών χαρακτηριστικών (Do/D) της κατεργασίας. 
Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι, για ένα δεδοµένο υλικό µε φυσικές ιδιότητες 

(Ε, ν), οι σταθερές 
__

A  και 
__

B  είναι συναρτήσεις των γεωµετρικών χαρακτηριστικών 
του συστήµατος, και κατά συνέπεια κοινές για κάθε περίπτωση που τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά δεν µεταβάλλονται. Αυτό σηµαίνει ότι, όταν οι τιµές  των σταθερών 
αυτών προσδιοριστούν για ένα συγκεκριµένο τύπο ροζέτας, τότε αυτές θα ισχύουν 
ακόµα και αν το µέγεθος της ροζέτας αλλάξει, µαζί βέβαια και τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά της οπής, µε βάση πάντα όµως το ίδιο υλικό. Είναι εµφανές ότι για 
την πληθώρα των διαφόρων τεχνικών υλικών, υπάρχει αναγκαιότητα 
ανεξαρτητοποίησης των σταθερών αυτών από το εκάστοτε υλικό, ώστε να υπάρχει 

γενική εφαρµογή. Για τον λόγο αυτό εισάγονται δύο νέες ποσότητες
__

a  και 
__

b , 
οριζόµενες ως: 
 

BEb

AE
a

2

1

2
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+

−=
ν   (I.14)   
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Μετά από αριθµητική επίλυση του προβλήµατος, οι πιο πάνω τιµές για τη διαµπερή 
διάτρηση εξαρτώνται ελαφρά από τον τύπο του υλικού και ελάχιστα από αυτόν για 
την διάτρηση τυφλής οπής για υλικά µε λόγο Poisson από 0.25 έως 0.35 
 

1.4.2 Προσδιορισµός συντελεστών  

 

Οι απαιτούµενες σταθερές ποσότητες των  
__

A  και 
__

B  για την πλήρη διάτρηση και των 
__

a  και 
__

b  για την περίπτωση της τυφλής οπής µπορούν να προσδιοριστούν µε 
πειραµατικές µεθόδους. Η βαθµονόµηση των σταθερών αυτών µε πειραµατικό τρόπο 
υπερέχει, µε την έννοια πως όλες οι παράµετροι, όπως ο τύπος του υλικού, η µορφή 
της διάτρησης και η γεωµετρία της ροζέτας λαµβάνονται υπόψη. Για τον 
προσδιορισµό των πιο πάνω µεγεθών, µία ροζέτα επιµηκυνσιοµέτρων εγκαθίσταται 
σε δοκίµιο, το οποίο υφίσταται µονοαξονικό εφελκυσµό. Ένα από τα δύο κάθετα 
µεταξύ τους strain gauges – έστω το #1 – θα πρέπει να ταυτίζεται µε τον άξονα του 
εφελκυσµού, ώστε τα δύο αυτά gauges κατ’ επέκταση να ταυτίζονται µε τους δύο 
κύριους άξονες της καταπόνησης. Η αξονική δύναµη εφελκυσµού θα πρέπει να 
κατανεµηθεί οµοιόµορφα στην επιφάνεια της καταπόνησης. Το πλάτος του τεµαχίου 
θα πρέπει να είναι δεκαπλάσιο της διαµέτρου διάτρησης και οι αρπάγες της µηχανής 
να απέχουν µεταξύ τους οκτώ φορές την τιµή του πλάτους. Για την περίπτωση της 
τυφλής οπής, θα πρέπει το πάχος του τεµαχίου να είναι οκτώ φορές µεγαλύτερο από 
τη διάµετρο της οπής, ενώ για τη διαµπερή οπή το τεµάχιο θα πρέπει να έχει πάχος 
ίσο µε το τεµάχιο που ενδιαφέρει το µελετητή. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή 
στα εξής: 
 

• Θα πρέπει η µέγιστη εφελκυστική τάση σz να µην ξεπερνάει το ήµισυ της 
τάσης αναλογίας του υλικού σΕ 

• Εάν θεωρηθεί ότι προϋπάρχει παραµένουσα τάση σres, θα πρέπει αυτή, 
αθροιζόµενη µε την σz, να µην προκαλεί τοπική διαρροή του υλικού στην 
περιοχή της οπής. 

 
Η βασική διαδικασία έχει να κάνει µε τη µέτρηση των παραµορφώσεων στα gauges 
#1 και #3 µε την επιβολή του εφελκυστικού τασικού πεδίου σz πριν και µετά τη 
διάτρηση. Με την τεχνική αυτή η διαφορά στη µετρούµενη παραµόρφωση οφείλεται 
στην εξωτερική τάση και η επίδραση της χαλάρωσης των τάσεων κατά τη διάτρηση 
ελαχιστοποιείται. Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: 
 

• Μηδενισµός της ένδειξης των ενισχυτών του σήµατος 

• Εφαρµογή της τάσης σz 

• Μέτρηση των παραµορφώσεων ε1
’ και ε3

’
 

• Αφαίρεση της τάσης σz 

• ∆ιάτρηση της τυφλής οπής 

• Μηδενισµός των ενισχυτών και φόρτιση πάλι µε τάση σz 

• Μέτρηση των παραµορφώσεων ε1
’’ και ε3

’’ 
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Υπολογίζονται οι διαφορές: 
εc1= ε1

’’
– ε1

’   
 (I.15) 

εc3= ε3
’’
– ε3

’
 

 
Η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και για κάθε σταδιακά αυξανόµενο βάθος 
διάτρησης, ώστε να είναι δυνατή η ακριβής χάραξη του διαγράµµατος σ–ε, αλλά και 
να διαπιστωθεί πιθανή περίπτωση διαρροής. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι 
ζητούµενες σταθερές ποσότητες προκύπτουν όπως πιο κάτω: 
 

[ ] ( )BABA c

o

cc +=+= σσε )0cos(1  

  (I.16) 

[ ] ( )BABA c

o

cc −=×+= σσε )902cos(3  

 
Επιλύοντας ως προς  τις ζητούµενες σταθερές ποσότητες, λαµβάνεται: 
 

c

cc

c

cc

B

A

σ
εε

σ
εε

2

2

31

31

−
=

+
=

 (1.17) 

 
Ένα ενδεικτικό διάγραµµα της πιο πάνω διαδικασίας για χάλυβα AISI 304 φαίνεται 
στο Σχήµα I.7. 
  

 
Σχήµα I.7 Γράφηµα σc – εc για χάλυβα 304 

 
Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται για την περίπτωση της διαµπερούς διάτρησης. Από 

τη στιγµή, όµως, που θα προσδιοριστούν οι τιµές των 
__

A  και 
__

B  για την πλήρη 

διάτρηση, είναι δυνατός και ο υπολογισµός των 
__

a  και 
__

b ,  εφόσον είναι γνωστές οι 
ιδιότητες του υλικού (Ε, ν). Έτσι, η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί, ώστε να 
προκύψουν διαγράµµατα των µεγεθών  και  συναρτήσει της γεωµετρίας της τυφλής 
οπής, του λόγου δηλαδή D/Do. Τα διαγράµµατα, όµως, και οι τιµές των πιο πάνω 
σταθερών που θα προκύψουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο: 
 

• Για υλικά µε τις ίδιες ιδιότητες Ε, ν 

• Για τις ίδιες ακριβώς ροζέτες – αλλά τυχαία τοποθετηµένες 
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• Ίδιες διαστάσεις οπής 

• Ίδια µορφή οπής (διαµπερής ή τυφλή) 

• Μόνο για οµοιόµορφη καταπόνηση συναρτήσει του βάθους διάτρησης 

• Μόνο για οµοιόµορφη επίπεδη εντατική καταπόνηση συναρτήσει του κάθε 
βάθους διάτρησης 

 

Οι ζητούµενες τιµές των µεγεθών 

__

a  και 

__

b για τις δύο περιπτώσεις της διάτρησης 
παρουσιάζονται στα πιο κάτω διαγράµµατα και έχουν εφαρµογή µόνο για 
περιπτώσεις οµοιόµορφης κατανοµής παραµενουσών τάσεων για το πλήρες βάθος 
διάτρησης. Αναφέρονται σε τρεις τύπους ροζετών τους RE , UL και UM και έχουν 
προσδιοριστεί µε πειραµατικές και αριθµητικές µεθόδους (Σχήµα Ι.8). 
 

        
 

Σχήµα Ι.8 Προσδιορισµός των συντελεστών  
 
Επεκτείνοντας την ανάλυση όσον αφορά στη διάτρηση τυφλής οπής, σχετικά και µε 
τον κανονισµό ASTM E837, είναι προτιµότερο η διάτρηση να γίνεται βηµατικά κατά 
σταδιακά αυξανόµενο βάθος. Αυτό επιτρέπει την τακτική µέτρηση των 
παραµορφώσεων κατά τη χαλάρωση, οι τιµές των οποίων µπορούν να µαρτυρήσουν 
την οµοιόµορφη ή όχι κατανοµή των παραµενουσών τάσεων στην περιοχή που 
ενδιαφέρει το µελετητή. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται ανοµοιοµορφία 
παραµενουσών τάσεων, η διεξαγωγή αποτελεσµάτων βάσει των όσων αναπτύχθηκαν 
µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικό σφάλµα. Η διαδικασία που επιτρέπει τη διάγνωση 
της οµοιοµορφίας συναρτήσει του βάθους είναι η συσχέτιση των λαµβανόµενων 
παραµορφώσεων ανά βάθος διάτρησης (ε1+ε3) και (ε3–ε1), µε τη µέγιστη τιµή αυτών 
που προκύπτει στο πλήρες βάθος (ε1+ε3)max και (ε3–ε1)max όταν τα gauges #1 και #3 
βρίσκονται κοντά στους κύριους άξονες της καταπόνησης. H χάραξη των ποσοστών 
της χαλάρωσης συναρτήσει του βάθους διάτρησης οφείλει να παρουσιάζει τη µορφή 
που εικονίζεται στο Σχήµα Ι.9 στην περίπτωση της οµοιόµορφης κατανοµής των 
τάσεων. 
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Σχήµα Ι.9  Καµπύλη οµοιόµορφης κατανοµής 

 
Εάν το gauge #2 προσεγγίζει πιο κοντά κάποιον κύριο άξονα, τότε για τη χάραξη της 
δεύτερης καµπύλης χρησιµοποιείται το άθροισµα {ε1+ε3 – 2

 
ε2}. Σε περίπτωση που οι 

καµπύλες δεν έχουν την πιο πάνω µορφή, εκτός του ότι µπορεί να έχουν γίνει 
σφάλµατα κατά την εκτέλεση του πειράµατος, είναι εµφανές ότι η κατανοµή των 
τάσεων δεν είναι οµοιόµορφη και οι συντελεστές:  

__

a  και 
__

b  
 
που αναπτύχθηκαν προηγουµένως δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Εδώ, βέβαια, θα 
πρέπει επίσης να γίνουν και κάποιες πολύ σηµαντικές παρατηρήσεις. Είναι, πράγµατι, 
πιθανό ένα δοκίµιο το οποίο παρουσιάζει µη οµοιόµορφη κατανοµή να παρουσιάζει 
ποσοστιαία χαλάρωση όµοια µε την εικονιζόµενη. Όταν, όµως, η ανοµοιοµορφία 
είναι µεγάλη, τότε η απόκλιση είναι σηµαντική. Επίσης, είναι αδύνατο µε το πιο πάνω 
διάγραµµα να προσδιοριστεί η οµοιοµορφία ή όχι του δοκιµίου σε περίπτωση 
διαξονικής καταπόνησης (ίσης κατά διεύθυνση όπου ε1=ε2=ε3), όπως, για 
παράδειγµα, αναµένεται µετά από αµµοβολή ή επιφανειακές θερµικές κατεργασίες. 
Τα ίδια επίσης προβλήµατα παρουσιάζονται για περιπτώσεις καθαρής διάτµησης, 
όπου ε1=–ε3. Σε περιπτώσεις όπου η παραµένουσα καταπόνηση στο δοκίµιο ελέγχου 
διαφαίνεται ως µη οµοιόµορφη, µεταβάλλεται δηλαδή αισθητά συναρτήσει του 
βάθους διάτρησης, τότε είναι εφικτός µόνο ο προσδιορισµός της ισοδύναµης 
οµοιόµορφης καταπόνησης από την επιφάνεια του τεµαχίου µέχρι το συγκεκριµένο 
βάθος Ζ. Αυτή έχει τέτοιο µέγεθος, ώστε να προκαλεί τη µετρούµενη στο βάθος αυτό 
Ζ παραµόρφωση κατά τη χαλάρωση. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί πως όταν το πεδίο 
διαφαίνεται µη οµοιόµορφο, η µέθοδος συγκλίνει όσον αφορά στην εγκυρότητα των 
αποτελεσµάτων µόνο για τα πρώτα βάθη της διάτρησης (οριακά µέχρι Ζ/Do = 0.5 ή 
Ζ/D = 0.2). Πράγµατι, η τιµή που υπολογίζεται για βάθη µεγαλύτερα του δεύτερου 
αποκλίνει πολύ γρήγορα από την πραγµατική της τιµή, και αυτό διότι η συνολική 
παραµόρφωση κατά τη χαλάρωση στο κάθε βάθος εξαρτάται κατά ένα πολύ σύνθετο 
τρόπο από την αντίστοιχη των προηγούµενων σταδίων. Για τη µελέτη αυτής της 
περίπτωσης είναι απαραίτητοι οι συντελεστές:  

__

a  και 
__

b  
 
συναρτήσει του βάθους διάτρησης. Ο υπολογισµός των κυρίων αξόνων και των  
παραµενουσών τάσεων γίνεται µε χρήση των συντελεστών αυτών που εµφανίζονται 
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στο Σχήµα Ι.10 και ισχύουν για τις ροζέτες τύπου RE και UL. Οι καµπύλες αυτές 
έχουν προσδιοριστεί µε αριθµητικές µεθόδους πεπερασµένων στοιχείων.  
 

        
Σχήµα Ι.10 Καµπύλες συντελεστών ανά βάθος διάτρησης για οµοιόµορφη κατανοµή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εκτός των  δισδιάστατων µοντέλων που παρουσιάστηκαν, αναπτύχθηκε και ένα 
µοντέλο στις τρεις διαστάσεις µε χρήση στερεών στοιχείων. Το µοντέλο αυτό 
αναπτύχθηκε, προκειµένου να προσδιοριστούν αρχικά τα προβλήµατα που 
προκύπτουν από την τρισδιάστατη θεώρηση. Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος 
είναι να αναπτυχθούν σαφώς τα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά την 
επεξεργασία του µοντέλου, καθότι η πλήρης περάτωσή του δεν κατέστη δυνατή για 
λόγους που θα αναλυθούν πιο κάτω. Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα πεπερασµένων 
στοιχείων ALGOR® 
 

1.2 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1.2.1 Μοντέλο 

 
Μοντελοποιήθηκε όλη η συγκολλητή κατασκευή, που περιλάµβανε τα προς 
συγκόλληση ελάσµατα και το µέταλλο συγκόλλησης. Χρησιµοποιήθηκαν 14760 
στερεά εξάεδρα 8–κοµβα στοιχεία, πρώτης τάξης και πλήρους ολοκλήρωσης για τη 
µοντελοποίηση του µετάλλου βάσης, εκ των οποίων τα 8520 αφορούσαν στη θερµικά 
επηρεασµένη ζώνη. Τα προς συγκόλληση ελάσµατα, όπως αναπτύχθηκαν στο 
µοντέλο, εικονίζονται στο Σχήµα ΙΙ.1. 

 

 

 
Σχήµα ΙΙ.1 Τοπολογία του τρισδιάστατου µοντέλου 

 
Το µέταλλο συγκόλλησης µοντελοποιήθηκε µε 11 οµάδες στοιχείων αποτελούµενες 
έκαστη από 60 στερεά εξάεδρα 8–κοµβα στοιχεία, πρώτης τάξης, πλήρους 
ολοκλήρωσης, η κάθε µία. Κάθε µια εκ των οµάδων, που θεωρήθηκαν ότι 
αναπαριστούν το µέταλλο συγκόλλησης, «δηµιουργούνταν» σε προκαθορισµένη 
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στιγµή της ανάλυσης στο µοντέλο, προσοµοιάζοντας τη διαδικασία της εναπόθεσης63. 
Υπενθυµίζεται, ότι στην περίπτωση αυτή, προστίθενται νέα στοιχεία (αυτά του 
µετάλλου συγκόλλησης) στα µητρώα µάζας και ακαµψίας κατά τη διάρκεια της 
ανάλυσης, σε αντίθεση µε τη διατύπωση των προϋπαρχόντων στοιχείων, όπου τα 
στοιχεία προϋπάρχουν και απλώς ανακτούν προοδευτικά τις ιδιότητές τους. Η 
διαδικασία εικονίζεται στο Σχήµα ΙΙ.2. 
 

   
 

(α) Πρώτη εναπόθεση 
 

 
(β) έβδοµη εναπόθεση 

 
Σχήµα ΙΙ.2 Κατασκευή της οµάδας στοιχείων για το µέταλλο συγκόλλησης 

 

                                                
63 Πρόκειται για την περίπτωση «inactive element – ανενεργών στοιχείων» αντί της «quiet  element – προϋπαρχόντων 
στοιχείων» προσοµοίωσης, που χρησιµοποιήθηκε στο πακέτο ABAQUS. 



 303 

1.2.2 Μοντέλο υλικού 

 
Χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο υλικού αυτό που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 12. 

 

1.2.3 Αρχικές συνθήκες 
 
Η αρχική θερµοκρασία των προς συγκόλληση ελασµάτων θεωρήθηκε ως αυτή του 
περιβάλλοντος (25 

ο
C), ενώ αυτή των στοιχείων που αναπαριστούσαν το µέταλλο 

συγκόλλησης και δηµιουργούνταν προοδευτικά, ίση µε Τliquidus. 
 

1.2.4 Συνοριακές συνθήκες 

 
Θεωρήθηκαν οι συνοριακές συνθήκες όπως ακριβώς περιγράφησαν στο Κεφάλαιο 
12. Πιο συγκεκριµένα, υιοθετήθηκαν τα φαινόµενα συναγωγής (µέσω σταθερού 
συντελεστή συναγωγής) και ακτινοβολίας σε όλες τις επιφάνειες των ελασµάτων. 
Όπου απαιτήθηκε, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία «hyper – cubes» [1] για τη σωστή 
εφαρµογή της συναγωγής στις ακµές των ελασµάτων. 
 

1.2.5 Φόρτιση 

 

Χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο του διπλού ελλειψοειδούς, κατανεµηµένο χωρικά στο 
µέταλλο συγκόλλησης και στα ελάσµατα, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 12. 

 

1.3 ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Οι κατανοµές των θερµοκρασιών στο τέλος του χρονικού βήµατος της έβδοµης (µέση 
τοµή)  εναπόθεσης, εικονίζονται στο Σχήµα ΙΙ.3. Επίσης, εικονίζεται και η επόµενη 
οµάδα στοιχείων που προσοµοιάζει το µέταλλο συγκόλλησης, λίγο πριν 
ενεργοποιηθεί. 

 
 

 
 

Σχήµα ΙΙ.3 Κατανοµές θερµοκρασιών 
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Από το Σχήµα ΙΙ.3 παρατηρείται η µεγάλη κλίση της θερµοκρασίας, καθώς κινείται 
κανείς κατά µήκος του εγκάρσιου άξονα από το µέταλλο συγκόλλησης. Στα Σχήµατα 
ΙΙ.4 και ΙΙ.5 εικονίζονται η ισοθερµοκρασιακή της µαλάκυνσης του υλικού των 600 
ο
C, στο µέσο µήκος και στο µέσο πάχος του ελάσµατος, αντίστοιχα. 

 

 

Σχήµα ΙΙ.4 Ισοθερµοκρασιακή των 600 
o
C 

 

 

 

Σχήµα ΙΙ.5 Ισοθερµοκρασιακές καµπύλες, µέγιστης  θερµοκρασίας 600 
o
C 

 

Από τα Σχήµατα ΙΙ.4 και ΙΙ.5, παρατηρείται επίσης και το κενό «V» του 
φρεζαρίσµατος που δεν έχει ακόµα καλυφθεί από το µέταλλο συγκόλλησης. Στο 
Σχήµα ΙΙ.6, εικονίζεται η ισοθερµοκρασιακή των 200 

ο
C στην περιοχή της µέσης 

τοµής στο πλήρες µοντέλο, στην οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον καθότι έτσι 
καθορίζεται έµµεσα το εύρος της θερµοπλαστικής ζώνης. To εύρος αυτό αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για τη µοντελοποίηση της θερµοπλαστικής ζώνης στο 
µηχανικό µέρος. 
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Σχήµα ΙΙ.6 Ισοθερµοκρασιακή των 200 
o
C στη µέση τοµή 

 
Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων του Σχήµατος ΙΙ.5 προκύπτει ότι η 
θερµοπλαστική ζώνη εκτείνεται σε εγκάρσια απόσταση 21 mm από το κέντρο της 
ραφής.  Το µήκος της θερµοπλαστικής ζώνης, µπορεί να υπολογιστεί λίγο πριν την 
περάτωση της συγκόλλησης, όπου το µήκος της «ουράς» δεν επηρεάζεται πλέον από 
τις άκρες του ελάσµατος, όπως εικονίζεται στο Σχήµα ΙΙ.7. 
 

 
 

Σχήµα ΙΙ.7 Ισοθερµοκρασιακή των 200 
o
C προς το τέλος της κατεργασίας 

 
Από την επεξεργασία των όσων παρουσιάζονται στο Σχήµα ΙΙ.7, προκύπτει ότι η 
θερµοπλαστική ζώνη έχει συνολικό µήκος ίσο µε 215 mm.  
 

1.4 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
 
Τα πιο πάνω αποτελέσµατα αφορούν στα όσα υπολογίστηκαν στην πρώτη 
προσπάθεια προσοµοίωσης του φαινόµενου µε τρισδιάστατη διατύπωση, χωρίς την 
αποσφαλµάτωση του µοντέλου. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την επίλυση του 
προβλήµατος ήταν ίσος µε 6 ηµέρες (CPU Pentium III, 768MB RAM, 1GHz), ενώ 
χρειάστηκε τετραπλάσιος χρόνος για την ανάπτυξή του. Επιπλέον, η διαδικασία 
σύγκλισης θερµικού και µηχανικού µέρους που πρέπει να  ακολουθήσει στη συνέχεια 
καθιστά την όλη διαδικασία σηµαντικά δυσµενή, ιδιαίτερα στη φάση της 
αποσφαλµάτωσης. Όσον αφορά στην προεπεξεργασία του µοντέλου, απαιτείται 
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σηµαντικά πυκνή διαµέριση κατά µήκος του µετάλλου συγκόλλησης και της θερµικά 
επηρεασµένης ζώνης και στους τρεις άξονες, προκειµένου να µοντελοποιηθεί σωστά 
η πρόσδοση ισχύος µέσω του διπλού ελλειψοειδούς. Η θερµική διέγερση θα πρέπει 
πλέον να µοντελοποιείται αναλυτικά µε χρήση υπο–ρουτινών επί του µοντέλου των 
πεπερασµένων στοιχείων. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία σύγκλισης θεωρείται 
ανέφικτη, αφού σε κάθε νέο στάδιο πύκνωσης του πλέγµατος θα πρέπει να 
διασυνδέεται το διπλό ελλειψοειδές µε έκαστο στοιχείο στη νέα τοπολογία του 
πλέγµατος.  
 

1.5 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1.5.1 Γενικά 

 
∆εν θεωρείται σκόπιµο να προχωρήσει κανείς στη µηχανική ανάλυση, από τη στιγµή 
που το θερµικό πρόβληµα δεν επιλύθηκε σε ικανοποιητικό βαθµό.  Θα αναφερθούν 
µόνο µερικές βασικές παρατηρήσεις που αφορούν στο µηχανικό πρόβληµα στη 
τρισδιάστατη διατύπωση. 
 

1.5.2 Μοντέλο 

 
Χρησιµοποιήθηκε το ίδιο ακριβώς µοντέλο (πλέγµα, γεωµετρία) για τη µηχανική 
ανάλυση που χρησιµοποιήθηκε και στο θερµικό µέρος. Η µηχανική ανάλυση, για να 
περατωθεί, θα πρέπει να λάβει υπόψη της όλη τη θερµοκρασιακή ιστορία, κατά 
συνέπεια το θερµικό µοντέλο θα πρέπει να έχει επιλυθεί ενιαία. Χρησιµοποιήθηκε ο 
ίδιος ακριβώς αριθµός στοιχείων µε το θερµικό µοντέλο. Επελέγησαν 8–κοµβα  
ισοπαραµετρικά στοιχεία πλήρους ολοκλήρωσης. 
 

1.5.3 Μοντέλο υλικού 

 
Χρησιµοποιήθηκε ως µοντέλο υλικού αυτό που παρουσιάστηκε στο αντίστοιχο 
κεφάλαιο δισδιάστατης ανάλυσης στο Κεφάλαιο 12. 
 

1.5.4 Αρχικές συνθήκες 

 
Το µέταλλο βάσης στην αρχή της ανάλυσης είναι σε κατάσταση «stress free», όπως 
και το µέταλλο συγκόλλησης κατά την ενεργοποίησή του. 
 

1.5.5 Συνοριακές συνθήκες 

 
Το ένα εκ των δύο ελασµάτων στηρίχθηκε στην ελεύθερη ακµή του µε µία πάκτωση 
και τρεις αρθρώσεις. Το άλλο έλασµα αφέθηκε να αναπτύξει ελεύθερα τις 
παραµορφώσεις, όπως εικονίζεται στο Σχήµα ΙΙ. 8. 
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Σχήµα ΙΙ.8 Συνοριακές συνθήκες 
 

1.5.6 Φόρτιση 

 
Ελήφθη υπόψη µόνο η θερµοκρασιακή ιστορία που υπολογίστηκε στο θερµικό µέρος.  
 

1.6 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κατά τα πρώτα βήµατα της επεξεργασίας, (t=0.2sec) 
εικονίζονται στο Σχήµα  ΙΙ.9. Ο χρόνος επίλυσης ήταν της τάξης των 8 hr. 
 

 
 

Σχήµα ΙΙ.9 Κατανοµές των µετατοπίσεων 
 
Από το Σχήµα ΙΙ.9, παρατηρείται ικανοποιητική µορφή των µετατοπίσεων, δεδοµένου 
ότι παρατηρείται γωνιακή παραµόρφωση προς τα κάτω, όπως παρατηρήθηκε και στις 
πρώτες χρονικές στιγµές των πειραµάτων. Παρατηρείται, επίσης, περιστροφική 
παραµόρφωση, δεδοµένου ότι τα άκρα των ελασµάτων αποµακρύνονται µεταξύ τους. 
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1.7 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
 
Ο αριθµός των αγνώστων στη µηχανική ανάλυση είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν 
στη θερµική ανάλυση, πράγµα που καθιστά πολύ δυσκολότερη τη διαδικασία 
επίλυσης. Ο χρόνος επίλυσης αυξάνεται επίσης σηµαντικά σε σχέση µε το θερµικό 
πρόβληµα. Η αδυναµία περάτωσης της µηχανικής ανάλυσης οφείλεται σε αδυναµία 
επίλυσης των µη γραµµικών εξισώσεων, γεγονός που συνεπάγεται την απαίτηση 
βελτίωσης τόσο του θερµικού όσο και του µηχανικού µοντέλου (εφαρµογή 
αλγορίθµου σύγκλισης που παρουσιάστηκε στο οικείο κεφάλαιο). Θα πρέπει επίσης 
να αναφερθεί, ότι στη µηχανική ανάλυση τρισδιάστατης διατύπωσης δεν είναι πάντα 
εφικτή η µοντελοποίηση µέρους της κατασκευής (λόγω π.χ. συµµετρίας), διότι οι 
τελικές µετατοπίσεις δεν είναι πάντα συµµετρικές ως προς το µέσο διάµηκες επίπεδο. 
Η υιοθέτηση της πλήρης κατασκευής δυσχεραίνει γενικά την ανάπτυξη του 
τρισδιάστατου µοντέλου. Επιπλέον ο χρόνος υπολογισµού είναι πολλαπλάσιος σε 
σχέση µε την δισδιάστατη ανάλυση, δεδοµένου ότι το θερµικό µοντέλο που 
παρουσιάστηκε στο παρόν Κεφάλαιο χρειάστηκε συνολικά 165 ώρες χωρίς να ληφθεί 
υπόψη ο χρόνος προεπεξεργασίας και αποσφαλµάτωσης του µοντέλου. Ο χρόνος 
περάτωσης του µηχανικού µέρους αναµένεται σηµαντικά µεγαλύτερος. Ένα άλλο 
πρόβληµα που δηµιουργείται αφορά στη συµβιβαστότητα των µετατοπίσεων. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, όπου το µέταλλο συγκόλλησης µοντελοποιείται στο χώρο, 
θα πρέπει να µπορεί αυτό κατά τη διαδικασία εναπόθεσης να καλύπτει το κενό του 
φρεζαρίσµατος, σε οποιαδήποτε κινηµατική κατάσταση και αν βρίσκονται τα προς 
συγκόλληση ελάσµατα. Αυτό σηµαίνει πως το µέταλλο συγκόλλησης θα πρέπει να 
µπορεί να «παρακολουθεί» την πιθανή µετατόπιση των προς συγκόλληση ελασµάτων 
και να αναδιατυπώνεται η τοπολογία του, σύµφωνα µε τους κόµβους των ελασµάτων 
µε τα οποία θα  έρθει σε επαφή64. Σηµειώνεται, ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει σε µη 
συζευγµένη θερµοµηχανική ανάλυση, όπου το πεδίο των µετατοπίσεων δεν επιλύεται 
ταυτόχρονα µε το θερµοκρασιακό πρόβληµα. Στο σηµείο αυτό η διατύπωση των 
στοιχείων του µετάλλου συγκόλλησης ως ανενεργά υστερεί σε σχέση µε τη 
διατύπωση των προϋπαρχόντων στοιχείων, αφού στην τελευταία, το µέταλλο 
συγκόλλησης παρακολουθεί κινηµατικά τα συνεργαζόµενα ελάσµατα. 
 

                                                
64 Adaptive meshing techniques 
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