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Abstract 
Sensitivity analysis is a specific step during simulation modelling of processes related to heating and cooling of 
the welded structure. It is necessary due to the fact that in most cases the data on the thermal properties of the 
material are not known for the whole studied temperature range. This report examines the impact of the uncertainty 
of these characteristics on the case of submerged arc welding. An analysis is made of the impact of the mesh size 
on the results obtained also. 
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Анализ на чувствителността на топлинната задача при електродъгово 
заваряване 

 
Манахил ТОНГОВ 

 
1. Увод 

Една от задачите, които е необходимо да бъдат решени в рамките на компютърната 
заваръчна механика е топлинната. На базата на полученото решение се определят такива 
основни характеристики на технологичния процес като: време за охлаждане от 800 до 
5000С; време на престояване на метала над определени критични температури; 
получавани структури в зоната на термично влияние; определяне на очакваната твърдост 
в зоната на съединението; влиянието на температурата на подгряване и определяне на 
оптимална такава и др. Освен това решаването на топлинната задача е в основата на 
анализа на получаваните временни и остатъчни напрежения, деформации и 
изкривявания в заварената конструкция. Съществен проблем при решаването на тази 
задача може да се окаже отсъствието на данни за топлофизичните характеристики на 
заваряваните материали в целият интересуващ ни диапазон от температури. В този 
случай стандартът ISO/TS 18166 изисква провеждането на анализ на чувствителността. 
Този анализ трябва да доведе до оценка на очакваната поради непълнотата на данните 
грешка в получаваните симулационни резултати. Примерът, който разглеждаме е 
подфлюсово заваряване на две планки с дебелина s=12[mm] и дължина 400[mm]. Едната 
от планките е със широчина 100[mm], а другата – 200[mm]. Заваряването се извършва 
двустранно без скосяване на краищата. Химичният състав на основният метал (стомана 
AISI 4130) е даден в табл.1. Параметрите на режима на заваряване са [1]: заваръчен ток 
– 650[A]; напрежение на дъгата – 32[V]; скорост на заваряване – 31[m/h]; заваръчна 
междина – 2÷4[mm]. Въглеродният еквивалент на основния метал е CEIIW = 0.54÷0.7. 
Това означава, че е необходимо да се определи времето за охлаждане от 8000С до 5000С 
и евентуално необходимата температура на подгряване. 
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Таблица 1. Химичен състав на основния метал [2] 

елемент C Mn Si Cr Mo S P 
конц.[тег.%
] 

0.28÷0.3
3 

0.40÷0.6
0 

0.15÷0.3
0 

0.80÷1.
1 

0.15÷0.2
5 

≤0.04
0 

≤0.03
5 

 
3. Топлофизични характеристики на основния метал. 
 

Свойствата на материала са зададени като функции, зависещи от температурата 
(фиг.1÷фиг.3). Както се вижда изходните данни не покриват целият интересуващ ни 
температурен диапазон. В такъв случай трябва да се проведе и анализ на 
чувствителността на решението по отношение на топлофизичните характеристики. 
Скритата топлина на топене е зададена като константа – 250[J/g]. За да се анализира 
чувствителността по отношение на тези параметри топлинната задача първо се решава с 
показаните стойности. Това решение се приема за еталонно и със него се сравняват 
другите решения с вариране на топлофизичните характеристики. Първото от тези 
допълнителни решения се получава като се понижи температурата до която са зададени 
стойностите. Това понижаване е със 1000С за плътността топлопроводността и 500С за 
специфичният топлинен капацитет.  

 

Фиг. 1. Плътност на основния метал в зависимост от температурата 

 

Фиг. 2. Специфичен топлинен капацитет на основния метал в зависимост от температурата 
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Фиг. 3. Топлопроводност на основния метал в зависимост от температурата 

 
Освен това задачата е решена и за константни стойности на топлофизичните 

характеристики, като те са взети за температури 300, 350 и 4000С. В качеството на 
критерий се използват температурните цикли в точки от зоната на термично влияние. 
Изчислява се относителната грешка и се определя нейната средноквадратична стойност. 
Задачата се решава и със отчитане на топлинния ефект в резултат на фазовия преход при 
топене и кристализация. Резултатът се обработва по аналогичен начин. 
 
3. Формулиране на задачата. 
 

Геометрията на разглеждания пример е показана на фиг.4. Процесът на заваряване 
стартира от точка А и дъгата се движи по линията на шева до точка В. В качеството на 
начално условие е зададена температура 200С. Топлоотвеждането се реализира през 
всички повърхнини на заваряваните планки, като се отчита конвективен и радиационен 
топлообмен с околната среда. Температурата на околната среда е 200С. Топлинният 
поток в резултат на конвективния топлообмен се изчислява по закона на Нютон, а 
радиационното топлоотвеждане в съответствие със закона на Стефан-Болцман. 

  

Фиг. 4. Схема на процеса Фиг. 5. Контролни точки 

За да се анализира влиянието на големината на крайните елементи се варира 
техният размер. В случаят се променя размера на елементите в зоната в близост до шева, 
в която се намират и наблюдаваните точки от зоната на термично влияние (фиг.5). 
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4. Топлинен източник и мрежа от крайни елементи. 
 

В разглеждания пример се използва обемен топлинен източник с форма на 
полуелипсоид (фиг.6) и равномерно разпределение на топлинната мощност в рамките на 
неговия обем. Целта е да се имитира наличието на кратер в заваръчната вана, образуван 
от налягането на дъгата. Зададените размери на топлинния източник са: h=0.6s=7.2[mm] 
и L=b=2h=14.4[mm]. Контролната точка, която е най-близко разположена до линията на 
шева е на разстояние 7.2[mm] от нея. По такъв начин тя се намира на границата на 
топлинния източник по широчина на шева. Областта, за която се очаква да нагрята до 
температури не по-малки от 8000С е със широчина 2b и в нея е ограничен максималният 
размер на елементите на мрежата. 
 
5. Резултати и анализ. 
 

Първо разглеждаме решенията, получени за 
следните два варианта: с използване на 
температурните зависимости на топлофизичните 
параметри в целия температурен диапазон (фиг.1 
÷фиг.3) (вариант par=0) и намален температурен 
диапазон (par=1). Температурните цикли в 
контролните точки са показани на фиг.7. Стойностите 
на температурата са сведени в таблица и за всяка една 
от контролните точки са изчислени: 

 






N

0k k,0

2
k,1k,0

T

TT

N

1




  

където N е броят на записаните стойности на 
температурата във времето; Т0,k и T1,k са съответно температурните разлики по 
отношение на началната температура (200С) за par=0 и par=1. Получените резултати са 
дадени в табл.2. В същата таблица са дадени и времената t8/5[s]. 

 

Фиг. 7. Температурни цикли  
в контролните точки 

Таблица 2 

y[mm] 7.8 8.0 9.0 10.0 

σ[0C] 0.051 0.044 0.037 0.032 

t8/5-0 38 39 42 45 

t8/5-1 39 40 42 46 
 

Както се вижда решението не е чувствително към входните данни, когато те са 
зададени като функции от температурата. 

 

Фиг. 6. Схема на топлинния 
източник 
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Понякога се налага задачата да бъде решавана като линейна – характеристиките на 
материала не зависят от температурата. В този случай обикновено се използват 
характеристики на материала за температури в диапазона от 300 до 4000С. Обработените 
резултати са дадени в табл.3. 

Както се вижда в този случай получаваната грешка по отношение на температурите 
и времето за охлаждане от 800 до 5000С е значително по-голяма.  

Таблица 3 

y [mm] 7.8 8.0 9.0 10.0 

σ [0C] 

T=3000C 6.03 5.82 5.94 6.42 

T=3500C 5.43 5.15 5.10 5.33 

T=4000C 4.86 4.56 4.41 4.46 

t8/5 [s] 

T=3000C 30 30 30 30 

T=3500C 30 30 31 31 

T=4000C 30 30 31 32 

 

 

Фиг. 8. Диаграма за анизотермично разпадане на аустенита за използваната стомана 

На фиг.8 е показана диаграмата за анизотермично разпадане на аустенита за 
използваната стомана. Вижда се, че дори и да се пресмята с константни стойности на 
топлофизичните характеристики очакваната твърдост в ЗТВ е около 320HV. Освен това 
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използването на константни стойности на топлофизичните характеристики води до 
получаване на по-високи стойности на скоростите на охлаждане. 

 
Друг важен аспект при решаването на топлинната задача е отчитането на скритата 

топлена на топене. Това променя и физиката на решаваната задача. Термичните цикли в 
контролните точки са показани на фиг.9. Тук първото решение (sol 1) е без отчитане на 
скритата топлина на топене, а второто (sol 2) – с нейното отчитане. Както следва да се 
очаква скоростите на охлаждане намаляват. Обработените резултати са дадени в таб.4. 
Получените резултати показват, че грешката при определянето на температурите е по-
малка отколкото тази при работа с константни топлофизични характеристики, а 
получените скорости на охлаждане – по-ниски. 
 

 

Фиг. 9. Термични цикли в контролните точки 

Таблица 4 

y[mm] 7.8 8.0 9.0 10.0 

σ[0C] 2.10 1.93 1.75 1.58 

t8/5-0 [s] 42 43 45 50 

 
 

Влиянието на максималният размер на мрежата от крайни елементи max върху 
получаваните температурни цикли в контролните точки е показано на фиг.10. Без дори 
да е необходимо да се прави анализ на получените резултати може да се заключи, че 
решението не е чувствително към размера на мрежата в посочения диапазон.  

Външният вид на мрежата при различно зададена максимална стъпка е показана на 
фиг.11. 
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a) y=7.2[mm] 

 
б) y =8[mm] 

  

 
в) y =9[mm] 

 
г) y =10[mm] 

  

 
д) y =11[mm] 

 
е) y =12[mm] 

Фиг. 10. Термпературни цикли за различни стойности на max [mm] 
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а) max = 3[mm] 

 
б) max = 4[mm] 

  

 
в) max = 5[mm] 

 
г) max = 6[mm] 

  

 
д) max = 7[mm] 

 
е) max = 8[mm] 

Фиг.11. Вид на мрежата от крайни елементи при различна зададена стойност на max 
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Изводи 
 

Решението на топлинната задача не показва съществена чувствителност към 
задаването на характеристиките на материала и размера на мрежата от крайни елементи 
в изследвания диапазон на промяна на тези параметри. 

Използването на константни стойности на топлофизичните параметри, характерни 
за диапазона от 300 до 4000С е приложимо при решаване на топлинната задача. 
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