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Анотація теми наукових досліджень. 
Одним із сучасних напрямків зварювального матеріалознавства є моделювання процесів 
формування структури сучасних конструкційних матеріалів – сталей, титанових та 
алюмінієвих сплавів.  В залежності від способу зварювання відбувається у рідкій (дугові, 
електроннопроменеві, лазерне)  фазі, або у твердій (дифузійне, контактно стикове, тертям). 
При цьому кінцевий структурно-фазовий стан та механічні властивості металу шва та зони 
термічного впливу будуть значно відрізнятися, навіть при використанні тих самих 
матеріалів. Це пов’язано з різницею  розподілу температурних полів, напружень, 
деформацій, структурних складових, зерен, неметалевих включень та дефектів при 
зварюванні. 

В процесі зварювання безпосередньо отримати ці показники майже не можливо, тому 
для прогнозування характеру зміни структури та властивостей зварних з’єднань необхідно 
використовувати методи комп’ютерного моделювання.  

Пропонуються три магістрівські роботи: теоретичні - присвячені дослідженню 
моделювання структурних перетворень у зварних з’єднаннях сталей та алюмінієвих сплавів, 
та експериментальна – присвяченої використанню математичних методів для практичної 
оцінки впливу параметрів структури та характеру руйнування на механічні властивості 
зварних з’єднаннь. 

 
Теми магістерських робіт (керівник): 
 

1). Моделювання структурних перетворень у зварних з’єднаннях  високоміцних сталей та 

сплавів. 
Цей магістерський проєкт носить теоретичний характер, в рамках якого планується: 

- розробити математичну модель та побудувати  комп’ютерну програму, яка 
розраховує термокінетичну діаграму перетворення для даного сплаву; 

- розрахувати структурні параметри при зварюванні; 
- розрахувати вплив умов охолодження при різних способах зварювання  на 

формування структури та механічних властивостей зварних з’єднань. 
Планується створити програму на базі пакету COMSOL Multiphysics або розроботи 
оригінальний програмний пакет. 
 
 

 



2). Використання методу фракталів для оптимізації параметрів зварювання високоміцних 
низьколегованих сталей. 

 
Цей магістерський проєкт носить експериментальної характер, в рамках якого планується: 

- розробити  програму для проведення фрактального аналізу структури зварних 
з’єднань; 

- провести фрактальний аналіз шліфів та зламів високоміцних низьколегованих сталей; 
- визначити кореляційні показники між фрактальною розмірністю, розміром 

структурних складових, фасеток руйнування та механічними властивостями зварних 
з’єднань. 

Планується модернізувати існуючу програму фрактального аналізу для визначення розміру  
структурних складових. 

 
3). Моделювання термодеформаційного стану та структурних перетворень при 
зварюванні тертям (STIR) конструкційних алюмінієвих сплавів.   

 
 Цей магістерський проєкт носить теоретичний характер, в рамках якого планується: 

- розробити математичну модель та побудувати комп’ютерну програму , яка моделює 
процес зварювання тертям з перемішуванням; 

- розрахувати температурні поля при зварюванні тертям конструкційного алюмінієвого 
сплаву; 

- розрахувати напруженно-деформаційний стан при зварюванні тертям 
конструкційного алюмінієвого сплаву; 

- розрахувати оптимальні параметри зварювання тертям. 

Запропоновані роботи є оригінальними, по результатам досліджень пропонується 
підготувати публікації до друку у фахових матеріалознавчих виданнях України та 
SCOPUS/WoS. 
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