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Розробка математичної моделі процесу пружнопластичного деформування шару наплавлення шаруватої за-

готовки під час зварювання (наплавлення) вибухом з формуванням цільової функції оптимальної деформації та 
встановленням залежності між параметрами зварювання (наплавлення) вибухом. і міцність шарів на зсув і зно-
состійкість шару облицювання. Розв’язання задачі про пружнопластичну деформацію здійснюється за допомо-
гою рівнянь теорії течії та вузлової схеми розрахунку. Потрібні значення деформації визначають у вузлових 
масових точках розрахункової сітки. У кожен момент часу визначають положення вузлів заготовки наплавлен-
ня, кинутої під навантаженням біжучою хвилею тиску. Деформації та їх інтенсивність визначаються положен-
ням вузлів. Завдання визначення необхідних параметрів зварювання (облицювання) вибухом зводиться до зада-
чі математичного програмування. Цільова функція мінімізується на сімействі кривих, аргументами яких є па-
раметр зварювання (облицювання) вибухом і зварювальний зазор. Взаємодія заготовки наплавлення з хвилею 
тиску, що утворюється під час детонації вибухової речовини, визначається залежностями тиску продуктів дето-
нації, масової швидкості заготовки наплавлення та швидкості ударної хвилі в момент досягнення ударною хви-
лею вільної поверхні за параметрами вибухооблицювання (зварювання) з подальшим розрахунком напружено-
деформованого стану заготовок. За оптимальними параметрами зварювання (облицювання) вибухом проводять 
імовірнісну оцінку міцності зсуву шарів. Якщо міцність недостатня, параметри коригуються. У результаті чисе-
льного моделювання проведено розрахунок деформованого стану снаряда. Визначено параметри зварювання 
(наплавлення) вибухом, при яких інтенсивність деформацій шару облицювання відповідає гранично рівномір-
ним. На основі отриманих параметрів зварювання вибухом (облицювання) проведено розрахунок міцності на 
зсув шарового з’єднання. Вперше розроблено модель оптимальної деформації шару облицювання при зварю-
ванні вибухом (облицювання) зносостійких композицій. Установлено цільову функцію та оптимальні парамет-
ри процесу. Запропоновано метод розрахунку вагових коефіцієнтів цільової функції для багатокритеріальної 
багаторівневої оптимізації. Практична цінність. Розроблено рекомендації щодо промислового застосування та 
випробувано режими зварювання вибухом (наплавлення) для отримання зносостійких композицій алюмінієвого 
сплаву з вуглецевою сталлю. 

Ключові слова: зварювання вибухом (облицювання), цільова функція, вагові коефіцієнти, зносостійкість, 
параметри зварювання вибухом (облицювання), зварювальний зазор, модель, вузлова схема. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Використання ша-

руватих композиційних матеріалів та раціональний 
вибір складу композиції стимулюють розвиток 
більш досконалих конструктивних рішень та стано-
влення нових технологій. Резервом підвищення 
комплексу експлуатаційних властивостей шарува-
тих металевих композицій є розробка методу розра-
хунку раціональних технологічних параметрів про-
цесу їх виробництва, реалізація оптимальних зна-
чень міцності та пластичності шару при плакуванні 
(зварюванні) вибухом і формування критерію опти-
мізації. 

Питання вибору складу шаруватої металевої 
композиції, безперечно, актуальні. Їх застосування 
підвищує надійність, довговічність та експлуатацій-
ні властивості великого класу деталей, агрегатів та 
обладнання. Крім того, значно скорочуються витра-
ти на дорогі матеріали. 

Таким чином, не всі можливості та аспекти дії 
енергії вибуху на процес деформаційного зміцнення 
зварювального шару при зварюванні (плакуванні) 
вибухом розкрито та знайшли належне застосуван-
ня. Крім того, не виявлено і теоретично не обґрун-
товано оптимальні режими вибухового навантажен-
ня зносостійкої зварювальної поверхні деталей у 
багатошаровому виконанні. Дослідження та розроб-
ки, спрямовані на вирішення завдання підвищення 
ресурсу шаруватих металевих композицій, надзви-
чайно актуальні та обіцяють значні економічні ви-
годи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У ро-
боті [1] обґрунтовано, що процеси стуменеутворен-
ня та хвилеутворення практично не впливають на 
процес пружно-пластичного деформування. Вплив 
пластичної деформації навколишньої зони також 
незначний і не позначається на показниках міцності 
та експлуатаційних характеристиках поверхневого 
шару. Однак у розглянутих дослідженнях дана зага-
льна постановка завдання пластичного деформуван-
ня при суміщенні операцій зварювання (плакування) 
та штампування вибухом. 

Моделювання процесу пружно-пластичного де-
формування наведено також у роботах білоруських 
та російських дослідників. Однак ці дослідження 
обмежені навколишньою зоною шаруватої компози-
ції. Забезпечення найбільш міцного з’єднання шарів, 
з точки зору підвищення експлуатаційних характе-
ристик виробу, не завжди є виправданим і необхід-
ним [2]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 
роботах [1–3] декларується необхідність переходу 
до автоматизованих методів проектування шарува-
тих металевих композицій. Особливу роль відведено 
процесу зварювання (плакування) вибухом. Ство-
рення високоякісного композиційного матеріалу, 
одержуваного методом зварювання (плакування) 
вибухом, пов’язані з рішенням комплексу взаємоза-
лежних завдань. Це формування структури та скла-
ду компонентів шаруватого композиційного матері-
алу [2], вибір найбільш ефективної технологічної 
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схеми та параметрів зварювання (плакування) вибу-
хом. З позиції споживачів та замовників актуальне 
прогнозування службових властивостей композиту. 
Вирішення цих завдань потребує вибору універса-
льного параметра. 

У дослідженні [2] як такий параметр запропоно-
вано використовувати величину енерговитрат на 
пластичну деформацію. Режими зварювання (плаку-
вання) вибухом, що задовольняють цьому критерію, 
зводять до мінімуму ймовірність розвитку структу-
рної та хімічної неоднорідності. При цьому знижу-
ється витрата вибухової речовини та забезпечується 
рівноміцність з’єднання. Однак прийнятий у цій 
роботі  параметр і наведений загальний алгоритм 
розрахунку режимів зварювання (плакування) вибу-
хом не дозволяє прогнозувати службові властивості 
зварювального (робочого) шару. 

Пружно-пластичне деформування заготовок без-
посередньо у процесі зварювання (плакування) ви-
бухом не розглянуто. Результати розрахунків не 
представлені. Чи не знайшло відображення, як про-
водиться розрахунок напруженого стану. Залежність 
експлуатаційних характеристик одержуваних шару-
ватих композицій з реалізованим при зварюванні 
(плакуванні) вибухом полем напруги та деформацій 
також не наведено. 

У роботах [6–10] розглянуто питання антифрик-
ційних параметрів та стійкості вузлів тертя, одержа-
них зварюванням (плакуванням) вибухом, корозій-
ної стійкості біметалічних перехідних елементів, 
вимоги до властивостей поверхневих шарів високо-
навантажених вузлів, підвищення ресурсу ножів цих 
машин. Однак питання прогнозування та реалізації 
необхідних службових властивостей не розглянуті. 
Також у цих дослідженнях не розглянуто вплив па-
раметрів зварювання (плакування) вибухом на екс-
плуатаційні властивості шару, що плакує. 

Метою дослідження є розробка математичної 
моделі процесу пружно-пластичного деформування 
зварювального шару шаруватої заготовки при зва-
рюванні (плакуванні) вибухом з формуванням ці-
льової функції оптимального деформування та вста-
новленням зв’язку між параметрами зварювання 
(плакування) вибухом міцністю зчеплення шарів на 
зсув і зносостійкістю. Визначення параметрів зва-
рювання (плакування) вибухом здійснюється відпо-
відно до функціоналу стану плакуючого шару на 
заключній стадії зварювання (плакування) вибухом. 
Функціонал стану (цільова функція) включає низку 
критеріїв. Критерії оптимізації формуються на підс-
таві функціонального призначення шаруватого ма-
теріалу, реалізації технологічних можливостей про-
цесу підвищення експлуатаційних характеристик 
деталі та поєднання в одному матеріалі різних слу-
жбових властивостей. Виклад основного матеріалу 
та отриманих наукових результатів. За функціона-
льним призначенням шаруваті метали ділять на такі 
види [1]: інструментальні, зносостійкі, корозійнос-
тійкі, антифрикційні, електротехнічні (провідникові 
та контактні), композиції з підвищеною балістич-
ною та ударостійкістю, матеріали, що реалізують 
експлуатаційні характеристики; композиції для по-
бутових виробів Процес зварювання (плакування) 
вибухом дозволяє як отримувати композиції з рів-

нем механічних властивостей, перевищують власти-
вості металів, складових цю композицію. Крім того, 
структурно-фазові зміни, рівень деформації шарів 
при зварюванні (плакуванні) вибухом впливають на 
фізико-механічні та експлуатаційні властивості 
композиції, тобто при зварюванні (плакуванні) ви-
бухом у широких межах, залежно від параметрів 
процесу можна змінювати температуру нагрівання 
шарів, швидкість охолодження та напружено-
деформований стан та історію деформування мате-
ріалів композиції. На основі вищевикладеного мож-
на або сформувати функціонал стану для конкретно-
го матеріалу або групи матеріалів з службовими 
властивостями, що регламентуються, або загальний 
критерій для шаруватих матеріалів, одержуваних 
методом зварювання (плакування) вибухом. Мабуть, 
другий варіант більш доцільний. Це з тим, що ряд 
критеріїв є загальним всім видів шаруватих металів 
за призначенням. Зокрема, це вартісний та екологіч-
ний критерії. 

У цілому прийняті критерії оптимізації повинні 
мати достатню повноту опису оптимального техно-
логічного процесу; мати фізичний зміст; чисельність 
виражатися кількісно та однозначно; досить просто 
описуватись у математичному вигляді; бути адапто-
ваними до умов експлуатації функціонального ком-
понента шаруватої композиції. Існують різні тракту-
вання критеріїв оптимізації, що виражаються як 
«співвідношення втрат» та складові. Останні вклю-
чають: адитивний, мультиплікативний, 
кон’юнктивний, диз’юнктивний. На думку ряду ав-
торів [2, 4], критерії у вигляді дробу («співвідно-
шення втрат») і складові у вигляді суми або добутку 
різних критеріїв з ваговими коефіцієнтами, мають 
ряд недоліків. Складовий критерій є модифікацією 
критерію як дробу. Недоліки таких критеріїв 
пов’язані з суб’єктивністю вибору та оцінки вагових 
коефіцієнтів [5]. Існує думка, що критерій оптиміза-
ції має бути один, інші фактори мають бути прийня-
ті за статистикою чи на основі технологічного аналі-
зу процесу. 

Противники критеріїв у вигляді дробу віддають 
перевагу експлуатаційним (тактичним). Останні, як 
правило, як критерій приймають можливість вико-
нання завдання споживачів. Імовірність перебування 
системи у стані тісно пов’язані з ентропією системи. 
Остання характеризується енергією, яка вже не зда-
тна виконувати роботу, тобто втратами. Таким чи-
ном, імовірнісний і критерій у вигляді дробу 
пов’язані з ентропією системи, отже вони ідентичні. 

Нестача складових критеріїв – наявність вагових 
коефіцієнтів. Суб’єктивність вибору останніх можна 
виключити. Для цього вагові коефіцієнти потрібно 
виразити через розрахункові величини. Ці величини 
можна знайти із співвідношень, що виражають оп-
тимальну надійність одержуваних плакуванням 
(зварюванням) вибухом деталей. 

Розглянемо конкретний клас шаруватих металів 
– зносостійкі. При цьому вважаємо, що корозійнос-
тійкий матеріал вибраний. Вибір металів до вико-
нання конкретних експлуатаційних завдань досить 
обґрунтований [2]. 

Зносостійкий зварювальний шар повинен мати 
максимальну зносостійкість і достатню міцність на 
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зсув при дії абразиву або деталі, що труться з ним, 
основними параметрами, які впливають на міцність і 
пластичність. 

У процесі зварювання (плакування) вибухом від-
бувається пружно-пластична деформація зварюва-
льного шару. Встановлено, що його експлуатаційні 
властивості значною мірою впливають на напруже-
ний деформований стан [11]. Розрахунок напруже-
но-деформованого стану метаної та нерухомої плас-
тин (труб) необхідний для: 

– прогнозування міцності і довговічності деталі, 
що планується; 

– визначення ступеня зміцнення та механічних 
властивостей зварювального шару; 

– прогнозування порушення суцільності зварю-
вального шару, тобто дефектів типу «ялинка» (трі-
щини). 

Пропонується модель деформування заготовок у 
наступному вигляді: метану та нерухому пластини 
покриваємо просторовими сітками х1х2 та у1у2 по 
серединній поверхні. За аналогією з відомими мето-
дами розрахунку, запропонованими В. К. Борисеви-
чем, В. П. Сабелькіним та В. В. Драгобецьким 
[1, 11]. Використовуємо «вузлову схему». Вузлова 
точка розрахункової сітки кожного фізичного еле-
мента є точкою приведення відповідної маси, де 
визначаються всі шукані величини. Масові точки 
з’єднуються невагомими ланками, що розтягуються. 
За аналогією з відомими моделями раніше перера-
хованих авторів [1, 11, 14–17], процес деформування 
пластини, що метається, розглядаємо як виконується 
в чотири етапи: 

I) метання елементів рухомої пластини що дето-
нує зарядом вибухової речовини; 

II) деформування елементів рухомої пластини 
під впливом продуктів детонації; 

III) деформування рухомої пластини за її інер-
ційному переміщенні; 

IV) зіткнення та деформація рухомої (що мета-
ється) та нерухомої пластин. 

При цьому слід зазначити, що вузли рухомої та 
нерухомої пластин переміщуються зі зсувом за ча-
сом у міру детонації вибухової речовини та зіткнен-
ня пластин. 

На заключному етапі відбувається пластична де-
формація метаної та пружно-пластична деформація 
нерухомої пластин. У зоні зіткнення матеріали обох 
пластин мають в’язкі властивості. Це з проявом ім-
пульсного термічного ефекту. 

I этап. 
У початковий момент часу t при цьому η ≥ t ≥ 0, 

де η – крок інтегрування в часі, переміщення першо-
го вузла (i, j) серединної поверхні визначаємо з рів-
нянь руху заготовки: 
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mn mn mnP F J  ; j

mnF  – імпульсно доданий до 

заготовки силовий вплив вибухової речовини; j
mnJ  – 

зусилля, що діє на заготовку, що плакує, з боку не-

рухомої; 0



    – наведена маса вузла; ρ – густи-

на матеріалу заготовки; δ – товщина заготовки. 
Для визначення прирощень переміщення вузлів 

на наступних кроках інтегрування використовуємо 
розкладання в ряд Тейлора в околицях точок. t

(m)
. 

Для довільного кроку за часом отримаємо: 
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Визначивши переміщення, виконуємо наступні 

розрахунки деформацій, швидкостей деформацій, 
деформуючих зусиль та моментів відповідно до ал-
горитмів, запропонованих у роботах [1]. 

На наступному (II) етапі розв’язання системи рі-
внянь руху вирішується у найзагальнішому вигляді. 

У момент часу, що відповідає спаду тиску про-
дуктів детонації до атмосферного, з рівнянь виклю-
чаються складові, які описують імпульсний силовий 
вплив, що додається до заготовки. Це відповідає 
третьому етапу деформування пластини, що мета-
ється. 

Для зручності розрахунків зовнішнє наванта-
ження, що рухається з постійною швидкістю, в оби-
два боки від центрального вузла заготовки з постій-
ною швидкістю можна подати у вигляді: 

 

   exp /mP P T H ct z       ,          (3) 

 
де Н – функція Хевісайду; с – швидкість наван-

таження (детонації); t = nη – поточний час; z – коор-
дината вздовж лінії центру мас заготовки. 

Координата z відраховується від центрального 
вузла пластини що метають, z = –x + l, тут l – дов-
жина заготовки від краю до центральної точки. На 
заключному етапі відбувається пластичне зіткнення 
пластини з нерухомою. 

На початковій стадії розрахунку деформованого 
стану заготовки, що метається, параметри плакуван-
ня (зварювання) вибухом розраховуємо за залежнос-
тями, отриманими в роботі [1], тобто за залежностя-
ми, які отримані інженерним методом розрахунку 
процесів пластичного деформування металу. 

Можливі два варіанти розрахунку. У першому 
випадку використовуємо інженерний метод розра-
хунку процесу деформування зварювальної заготов-
ки [3]. Однак у цьому випадку необхідна перевірка 
умови можливості плакування (зварювання) вибу-
хом. 

У другому випадку параметри плакування (зва-
рювання) вибухом розраховуються за відомими ме-
тодиками визначення параметрів плакування (зва-
рювання) вибухом. Для цього необхідно в системах 
рівнянь ввести параметри, що визначають інтенсив-
ність деформацій, що відповідає граничній рівномі-
рній. Усі методики [1, 11] базуються на вираженні 
технологічних параметрів процесу через швидкість 
точки контакту vк. Остання визначається за умови 
забезпечення максимальної. Це не завжди доцільно, 
тому в першому наближенні обчислюємо параметр 
плакування (зварювання) вибухом r (ставлення маси 
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вибухової речовини до маси пластини, що метаєть-
ся), що виражається через динамічний кут повороту. 

Використовуючи залежності, наведені у роботах 
[1, 11], отримаємо: 
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, (4) 

 
де kD – коефіцієнт динамічності матеріалу пла-

куючого шару, НD – пластическая твердость мате-
риала плакирующего слоя. 

Для розрахунку процесу пластичного деформу-
вання необхідно знання величини зварювального 
зазору. Для його визначення використовуємо на-
ближену залежність:  
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де h – величина зварювального зазору; ρ, δ – 

щільність матеріалу плакуючого шару та товщина 
плакуючої заготовки; ρехр – густина вибухової речо-
вини. 

Швидкість точки контакту визначається із спіль-
ного розв’язання рівнянь, наведених у роботі [1]: 
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де r – параметр плакування (зварювання) вибу-

хом; D – швидкість детонації вибухової речовини; β 
– динамический угол поворота. 

У процесі моделювання ці параметри уточню-
ють. 

Експериментальна перевірка результатів та чисе-
льного моделювання проводилося методом визна-
чення напруги з розподілу твердості за методикою 
Г. Д. Деля та В. А. Огороднікова [12, 13]. 

Деформації були визначені з використанням 
графіку тарування твердість Н – інтенсивність на-
пруги ζi – інтенсивність деформацій εi. Деформації, 
що відповідають граничним рівномірним, були ви-
значені відповідно до методики, наведеної в роботі 
[10]. 

В результаті розрахунку визначаємо параметри 
плакування (зварювання) вибухом, при яких інтен-
сивність деформацій зварювального шару дорівнює 
граничній рівномірній. Далі використовуємо об-
ласть плакування (зварювання) вибухом Ω, обмеже-
ну чотирма лініями. Можна використовувати наявні 
літературні дані щодо меж плакування (зварювання) 
вибухом [3, 8]. Якщо для цієї пари матеріалів таких 
даних немає, область плакування (зварювання) ви-
бухом розраховується за відомими залежностями 
[11]. Якщо значення параметрів плакування (зварю-
вання) вибухом не потрапляють в область плакуван-
ня (зварювання) вибухом, проводиться їх коригу-
вання. Для цього необхідно варіювати величинами 

параметра плакування (зварювання) вибухом r і зва-
рювального зазору h, оскільки від цих величин най-
більшою мірою залежить динамічний кут повороту γ 
= f (r, h) та швидкість точки контакту vк = f (D, r, h ). 

В іншому випадку параметри плакування (зва-
рювання) вибухом, відповідні необхідної деформації 
шару плакуючого, потрапляють в область плакуван-
ня (зварювання) вибухом. Тоді проводиться оцінка 
міцності на зсув плакуючого шару – як правило, для 
отримання достатньої міцності з’єднання металів 
вибухом потрібно забезпечити необхідний тиск та 
час його дії. Для ряду поєднань металів побудовано 
залежність міцності з’єднання вибухом, тобто F = f 
(ζp, ηd). Аналіз цих залежностей Демшевського не 
дозволяє встановити загальні закономірності залеж-
ності міцності від величини тиску. Крім того, доте-
пер практично неможливо визначити мінімальний 
тиск і, тим більше, встановити залежність F = f (ζp, 
ηd). Тому, якщо залежність F = f (ζp, d) відома, легко 
визначити очікувану міцність зчеплення зносостій-
кого шару, приймаючи в подальшому параметри 
процесу або коригуючи їх. У тому випадку, якщо 
експериментальної залежності F = f (ζp, d) немає, 
можна вчинити наступним чином. Усі отримані пла-
куванням (зварюванням) вибухом з’єднання ділять-
ся на чотири групи металів: 

– однорідні, що утворюють тверді розчини, 
– мають обмежену розчинність у твердому стані, 
– нерозчинні у твердому стані, 
– утворюють при взаємодії хімічні сполуки. 
Маючи залежність F = f (ζp, ηd) для кожної групи 

зварених металів, визначаємо ймовірність отриман-
ня сполук необхідної міцності в області зміни пара-
метрів плакування (зварювання) вибухом P'(D) = Р1; 
P''(D) = Р2; P'''(D) = Р3. 

Можливість отримання заданої якості станови-

тиме P (D, r, h) = Р1‧Р2‧Р3. 

Встановлено та знайшло підтвердження поло-
ження про те, що на стадії рівномірної деформації 
головна частина деформаційного зміцнення вичер-
пується [3]. Іншими словами, при деформаціях, рів-
них граничним рівномірним εр в процесі пластичної 
деформації при зміцненні пружно-пластичним де-
формуванням матеріал має максимальну зносостій-
кість і втомну міцність. 

Тому при виборі універсального параметра 
приймаємо: 
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, (7) 

 

де  ,klmn klmnF G T  – критерій оптимізації (цільо-

ва функція), ,klmn klmnG T  – поле координат та часу 

управління; k, l, m, n – вузли розрахункової сітки; 
r
lkmn , 

р
lkmn  – реализуемое и равномерное значение 

интенсивности деформаций; r
lkmnW , 

p
lkmnW  – реалізо-

ване та оптимальне значення питомої енергії дефо-



МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2021 (130) 

84 

рмації;  /
r

klmn
l d ,  /

p

klmn
l d  – реалізоване та опти-

мальне значення монокристальності.  
Для цього використовуємо метод градієнтів дру-

гого порядку з корекцією щодо інтенсивності дефо-
рмацій в точці оптимуму на кожному кроці. 

Структурну схему розрахунку оптимального де-
формованого стану зносостійкої композиції при 
плакуванні (зварюванні) вибухом представлено на 
рис. 1. 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема розрахунку оптимального деформованого стану зварювального шару  
при зварюванні (плакуванні) вибухом 

 
Метод розрахунку включає: – модель початково-

го стану заготовок композиції; модель параметрів 
процесу; модель меж з’єднання металів композиції 
вибухом; модель термомеханічних процесів при 
плакуванні (зварюванні) вибухом; модель динаміч-
ної поведінки чи пружно-пластичного деформуван-
ня заготовок композиції; модель службових власти-
востей виробу, у разі, опору зносу; модель еволюції 
властивостей заготовок; розв’язання задачі визна-
чення оптимальних параметрів навантаження; мо-
дель розрахунку вагових коефіцієнтів. 

Початковий стан заготовок композиції визначає 
вихідні характеристики заготовок: розміри плакую-
чого шару, проміжних шарів і заготовки, що плаку-

ється (Li, Bi, δi – довжина, ширина і товщина шарів, i 
= 1, 2, 3, … – номер шару); механічні та теплофізич-
ні характеристики зварюваних металів (ζвi, ζsi, Ei, 
αi, ci, δi, ρi – межа міцності, межа плинності, модуль 
пружності, коефіцієнт теплового розширення, пито-
ма теплоємність, відносне подовження, щільність). 

Результати чисельного моделювання зміни на-
пружено-деформованого стану під час плакування 
(зварювання) вибухом наведено на рис. 2. 

Яскравим прикладом розв’язання задачі одер-
жання зносостійкої композиції є розв’язання задачі 
плакування припливів корпусів букс залізничних 
вагонів [1, 11] (рис. 3). 

Модель параметрів процесу 

плакування (зварювання) вибухом 

Модель початкового стану 

плакувального шару 

так ні 

так ні 

Модель динамічної поведінки компонент композиції 

Термомеханічних процесів при плакуванні (зварюванні) вибухом 

Модель еволюції службових властивостей компонент композиції 

Стоп 

Модель вагових коефіцієнтів 
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Рисунок 2 – Послідовність зміни напружено-деформованого стану в процесі деформування заготовок  
(плакуючої та плакованої) при плакуванні (зварюванні) вибухом у різні моменти часу 

 
 

 
Рисунок 3 – Зразок букси із привареними вибухом 

сталевими пластинами 
 

Економічно вигідно корпуси виготовляти букс з 
алюмінієвих сплавів литтям або екструзією. У тому 
й іншому випадку, особливо у букс, одержуваних 

методом лиття, в процесі експлуатації глибина зно-
шування досягала 25–30 мм. Це значно обмежувало 
термін експлуатації корпусів букс. З точки зору за-
безпечення мінімального зносу переважно припливи 
плакувати низьковуглецевою сталлю. 

При цьому міцність зчеплення на зсув при екс-
плуатаційних навантаженнях повинна становити не 
менше ніж 60–70 % міцності на зсув чистого алюмі-
нію. Таку міцність з’єднання плакуючого шару з 
алюмінієм можна отримати лише плакуванням (зва-
рюванням) вибухом. Безпосереднє плакування алю-
мінієвого сплаву, що деформується, вуглецевою 
сталлю можливе в досить жорстких режимах плаку-
вання (зварювання). При цьому міцність зчеплення 
шарів не відповідає вимогам експлуатації, хоча при 
цих параметрах досягаються максимальні показники 
зносостійкості шару, що плакує. Традиційно підви-
щення міцності з’єднання використовують прошар-
ки з технічно чистого алюмінію. Міцність зчеплення 
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елементів композиції на 15–20 % перевищує міц-
ність технічно чистого алюмінію, отже, витримує 
експлуатаційні навантаження. 

Перші спроби здійснити вибухове плакування 
двох припливів корпусів букс виявилися безуспіш-
ними, хоча процес плакування пластин стали алю-
мінієм добре відпрацьований і широко використову-
ється в суднобудуванні. Фахівці низки організацій 
були впевнені в тому, що необхідно плакувати оби-
два припливи корпусу букси одночасно. Однак чис-
ленні спроби отримати зварне з’єднання не дали 
позитивних результатів. Було дано висновок про 
неможливість вибухового плакування припливів 
корпусів букс. Автори, провівши численні спроби та 
експерименти на спеціалізованому полігоні, витра-
тили всі плакуючі пластини з вуглецевої сталі, тех-
нічно чистого титану та алюмінію. Технічно чистий 
титан зварюється вибухом у досить широких межах 
режимів плакування (зварювання) вибухом, тому 
його також використовували для розробки техноло-
гії. На кінець робочого дня залишилася одна титано-
ва пластина. Щоб не залишати зварювальний амоніт 
та останній детонатор, було прийнято рішення ви-
користати один приплив корпусу букси. Плакування 
(зварювання) відбулося по всій поверхні припливу. 
Випробування міцності задовольняли всім експлуа-
таційним вимогам. Було прийнято рішення плакува-
ти послідовно один приплив корпусу букси, потім 
інший, але при заданій товщині плакуючого шару на 
режимах плакування (зварювання) вибухом, відпо-
відних граничної рівномірної деформації плакуючо-
го шару при плакуванні другого припливу корпусу 
буксу міцність з’єднання плакуючого 50 %, що було 
нижче за експлуатаційну. Зниження міцності було з 
хвильовими процесами, що відбуваються при імпу-
льсному навантаженні другого припливу корпусу 
букси. Вийти на необхідні режими плакування (зва-
рювання) вибухом вдалося за зниження товщини 
плакуючого шару на 40 %. Це цілком задовольнило 
експлуатаційників. При плакуванні (зварюванні) 
вибухом відбувалося зміцнення тонкого проміжного 
шару і основного матеріалу припливу корпусу бук-
си, причому міцність деформованого алюмінієвого 
шару відповідала міцності плакуючої сталі. Глибина 
зміцнення матеріалу припливу корпусу букси разом 
із товщиною плакуючого шару відповідала необхід-
ною. 

Запропонований метод розрахунку напружено-
деформованого стану може стати основою перспек-
тивного напрямку для розрахунку та оптимізації 
параметрів процесу зміцнювальної обробки, ство-
рення нанопокриттів та композицій з високою міц-
ністю втоми, електропровідністю і термостійкістю. 
Можливості ефективного застосування плакування 
(зварювання) вибухом безперервно зростають у міру 
вдосконалення технології та поглиблення знань про 
фізику процесу та можливості реалізації нових фізи-
чних ефектів. 

ВИСНОВКИ. Розроблено метод розрахунку про-
цесу отримання зносостійких композицій плакуван-
ням (зварюванням) вибухом з оптимізацією пошуку 
геометричних параметрів плакуючого шару, пара-
метрів плакування (зварювання) вибухом та процесу 
поведінки (пружно-пластичного деформування) 

компонент зносостійкої композиції. В основу мето-
ду розрахунку покладено комплекс математичних 
моделей: початковий стан компонентів зносостійкої 
композиції; динамічної поведінки (пружно-
пластичного деформування) плакуючого шару; тер-
момеханічних процесів при плакуванні (зварюванні) 
вибухом; еволюції фізико-механічних параметрів 
плакуючого шару; службових властивостей зносо-
стійкої композиції. 

На підставі моделей службових властивостей 
зношуваного матеріалу, розрахунку вагових коефі-
цієнтів, сформовано цільову функцію у вигляді ква-
дратичного функціоналу Гауса для розрахунку па-
раметрів плакування (зварювання) вибухом та гео-
метрії плакуючого шару, що мінімізують функціо-
нал методом покоординатного спуску. 

Дослідження виконано у рамках проекту «Ство-
рення ефективних технологій з оптимізацією пара-
метрів технологічного оснащення для формоутво-
рення виробів із шаруватих та дискретних компози-
ційних матеріалів», № держреєстрації 0113U002173. 
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CALCULATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE CLADDING LAYER DURING CLADDING 

(WELDING) BY EXPLOSION 

I. Kuziev, V. Zahorianskyi, V. Drahobetskyi, Т. Haikova, S. Shlyk 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

ORCID: 0000-0002-3403-7069, 0000-0002-5607-7571; 0000-0001-9637-3079; 0000-0002-6972-3210; 

0000-0001-9422-1637 
Purpose. Development of a mathematical model of the process of elastoplastic deformation of the cladding layer of 

a layered workpiece during welding (cladding) by explosion with the formation of the objective function of optimal 
deformation and establishing a relationship between the parameters of welding (cladding) by explosion and the shear 
bond strength of the layers and the wear resistance of the cladding layer. Methodology. The solution to the problem of 
elastoplastic deformation is carried out using the equations of the flow theory and the nodal calculation scheme. The 
required deformation values are determined at the nodal mass points of the computational grid. At each moment of 
time, the positions of the nodes of the cladding workpiece, thrown under loading by a traveling pressure wave, are de-
termined. Deformations and their intensity are determined by the position of the nodes. The task of determining the re-
quired parameters of explosion welding (cladding) is reduced to the task of mathematical programming. The objective 
function is minimized on a family of curves, the arguments of which are the explosion welding (cladding) parameter 
and the welding gap. The interaction of the cladding workpiece with the pressure wave generated during the detonation 
of the explosive is determined by the dependences of the pressure of the detonation products, the mass velocity of the 
cladding workpiece and the shock wave velocity at the moment the shock wave reaches the free surface on the parame-
ters of the explosion cladding (welding) with subsequent calculation of the stress-strain state of the workpieces. Accord-
ing to the optimal parameters of explosion welding (cladding), a probabilistic assessment of the shear bond strength of 
the layers is carried out. If the strength is insufficient, the parameters are adjusted. Findings. As a result of numerical 
modeling, the calculation of the deformed state of the projectile is carried out. The parameters of explosion welding 
(cladding) are determined, at which the intensity of deformations of the cladding layer corresponds to the limit uniform 
ones. Based on the obtained parameters of explosion welding (cladding), the calculation of the shear strength of the 
layer joint was performed. Originality. For the first time, a model has been developed for the optimal deformation of 
the cladding layer during explosion welding (cladding) of wear-resistant compositions. The target function and the op-
timal process parameters have been established. A method is proposed for calculating the weighting coefficients of the 
objective function for multi-criteria multilevel optimization. Practical value. Recommendations for industrial applica-
tion were developed and modes of explosion welding (cladding) were tested to obtain wear-resistant compositions of 
aluminum alloy with carbon steel. 

Key words: explosion welding (cladding), objective function, weight factors, wear resistance, parameters of explo-
sion welding (cladding), welding gap, model, nodal scheme 
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