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Abstract 
This study presents the results of a computer simulation study of thermal processes in low-carbon MMA welding 
plates with E DUR600. The problems related to the thermal processes occurring during the heating of sheets of 
steel DD11, manual metal arc welding with electrodes E DUR600, by examining the influence of temperatures, 
the heating time and the geometry of the test plates. By computer simulation using SolidWorks software, which 
have finite element analysis (FEA) engineering systems resulting in simulations of temperature distribution over 
time and the direction of heat fluxes in the thermal influence zone after the MMA welding process. 
The method aims to increase the exploitation qualities of the treated surfaces, which in turn leads to the need for 
experimental study of the heat processes occurring in the process of heating, retention and cooling. 
Based on the comparison of the theoretical and experimental study in MMA welding of plates, it can be 
concluded that simulation studies through the mathematical model adequately represent the processes of 
distribution of the thermal field in depth of the real object. 
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1. Увод 
 

В настоящата работа са изследвани топлинните процеси протичащи при ръчно 
електродъгово наваряване на образци от стомана марка DD11 БДС EN 10111: 2008 с 
електроди E DUR600. Направен е компютърно симулационен модел с помощта на 
програмни продукти SolidWorks и COMSOL Multiphysics, с цел анализиране влиянието 
на разпространението на топлинните потоци в обема на образците по време на тяхното 
нагряване и охлаждане при процес на MMA welding [1,2,3,5,6]. 

При създаването на симулационния анализ, като входни данни са въведени 
резултатите от изменението на температурата във времето от проведени 
експериментални изпитания с безконтактен IR уред при ръчно електродъгово 
наваряване на пробни образци от стомана марка DD11. Тези компютърно 
симулационни модели могат да послужат за предсказване на структурните изменения 
настъпващи от влиянието на високотемпературни източници на нагряване. 
 
2. Експериментално изследване 
 

2.1. Обект на изследване. 
За провеждане на експеримента са изготвени образци от стомана DD11 с размери: 

64х15х15mm. По литературни данни стоманата се използва за ексцентрикови валове, 
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лостове, оси, втулки, шпиндели и др, а тънколистовата стомана е предназначена за 
щанцоване. Добре се заварява и реже.  

В табл.1 е показан съответно, химическият състав на стомана DD11 (БДС EN 
10111: 2008). 

Таблица 1. Химичен състав на основния метал, % 

Стомана C Mn P S 
DD11 0,12 0,6 0,045 0,045 

 
За наваряване избираме електрод за наваряване E DUR600, БДС EN ISO 14700 с 

диаметър 3,2мм и дължина 350мм.  
Навареният метал има добра износоустойчивост и устойчивост на ударно 

натоварване.  
В табл.2 е показан химичния състав на наварения метал [2]. 

Таблица 2. Химичен състав на наварения метал, % 

C Cr Crекв. Niекв. HRC 
0,5 8,5 8,5 15,0 60 

 
При наваряване на тази стомана е необходимо да се осигури максимално 

топлоотвеждане, минимална линейна енергия, твърдо фиксиране (податливи са на 
температурна деформация) и проковаване на шевовете (намаляват опъновите 
напрежения и температурните деформации). В редица случаи е необходимо да се 
наварят и междинни слоеве. 

За да се изследва и докаже ефективността на компютърно симулационните 
анализи е проведен експеримент при следните условия: 

 РЕД наваряване се осъществява на въздух; 
 температура на околната среда – tос=20оС; 
 режими на източника: сила на тока- I=130(А); напрежение – U=50(V);  
 коефициент на конвективен топлообмен на въздух – α=15 W/(m2.К); 
 скорост на наваряване – V=1,5(m/min); 
 ефектrвно КПД – ηu=0,8(%). 
 

  

Фигура 1. Заваръчен апарат тип Arc 251i, ESAB и елетрод Е DUR600 
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Върху опитните образци е въздействано чрез РЕД наваряване в 6 различни зони при 
едно и също време на задържане в петното на контакта около 3 секунди. Този метод на 
обработване с електроди за наваряване с различни механични качества води до фазови 
превръщания както в разтопената така и в прилежащите зони, фиг.1. 
 
3. Оборудване и екипировка за измерване на температурата в зоната 
на термично влияние 
 

Един от методите за изследване на металите и сплавите е термичния анализ. Този 
метод се основава на факта, че фазовите превръщания са съпроводени с изменение на 
температурата. Целта е определяне на температурата при ръчно електродъгово 
наваряване и експериментално определяне на термичния цикъл на зададена точка, от 
обработеното изделие. 

Условията на въвеждането на топлината в образците не са еднакви при 
различните методи на заваряване, вследствие на което е различна ефективността на 
използване на източниците на топлина. 

Ето защо за разпространението на топлината в детайла оказват влияние 
топлофизичните характеристики на метала, геометричните размери на изделието, 
мощността на източника и условията на въвеждане на топлината. Отчитането на всички 
тези фактори има голямо значение за избора на схемата за пресмятане на 
температурното поле в изпитвания образец. 

Термичният анализ е рутинен. Той се провежда лесно, бързо и с достъпна в 
лабораториите апаратура. Температурата се измерва с помощта на термодвойка „K – 
сонда“ от безконтактен IR уред за измерване на температурата Raytek MX6 (фиг.2). 
Записващото устройство, осигурява записване и заснемане на изменението на 
температурата във функция от времето.  

 

Фигура 2. Безконтактен IR уред за измерване на температурата Raytek MX6  
с термодвойка „K – сонда“ 

Безконтактният IR уред за измерване на температурата Raytek MX6 с термодвойка 
„K – сонда“ се използва, като инструмент за диагностика, инспекция, поддръжка и 
контрол на качеството. Най-общо, той се състои от термодвойка и измервателен прибор 
и може да измерват температури до 900°C с точност ±0,75°C. Ето затова при 
провеждането на експеримента, температурата измерена с този уред се осъществява в 
зоната на термично влияние, т.e. в непосредствена близост (~3мм от центъра на шева) 
до зоната на наваряване. За по-голяма точност се прави повторяемост на отчитането, 
като показанието варира в граници ≤ ± 1ºC. 

Измерването се осъществява в помещение с работна температура от 23ºC. За 
определяне на температурата на повърхността на пробата термодвойка „K – сонда“ е 
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поставена в близост до зоната на наваряване (~3mm) и е обезопасена с помощта на 
изолационна вата и шамот. След измерването се съхранява цифрова снимка на района с 
дата, час и температура, включени в изображението. Уредът се връзва към компютър 
със специален софтуер и се осъществява запис в реално време, като се отчитат 
температурните промени и се изчертава графика на температурата. Отчетената 
максимална температура е 325,1оС, тъй като термодвойката се намира в зона на 
термично влияние, независимо че в областта на наваряване температурата е около 
2000оС. След приключване на процеса наваряване се наблюдава постепенен спад на 
температурата докато се достигне стайна температура.  

Резултатите отчетени от безконтактния уред са показани графично на фиг.5, като 
температурата е измерена с помошта на термодвойката „K – сонда“ на уреда. 

 

 

Фигура 3. Резултати от замерването с термодвойка „K – сонда“ от безконтактен IR уред за 
измерване на температурата Raytek MX6 

 
4. Компютърен симулационен анализ 
 

Паралелно е проведен компютърно симулационен анализ на ръчно електродъгово 
наваряване на образци чрез използване възможностите на посочените по- горе 
програмни продукти. За изследване на параметрите на температурното поле се 
използва нестационарен термичен анализ.  

Обект на изследване са топлините процеси протичащи в образец от стомана марка 
DD11, наварен с електрод E DUR 600. За успешното компютърно моделиране и 
симулация на разпределението и изменението на температурата и топлинните потоци в 
3d модела, като входящи параметри са въведени вида на основния материал и слоя 
наварен метал, техните топлофизични свойства и параметрите на режима на 
наваряване, [4].  

Въз основа на симулационното моделиране са получени следните резултати, 
които са представени на фиг.4 при нагряване и фиг.5 при охлаждане. От тях може да се 
направи обосновка както за посоката на разпространение така и за големината на 
топлинния поток по повърхността и в дълбочина на образеца по време на наваряване и 
следващо охлаждане. Показаните резултати от разпределението на топлинния поток са 
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при задържане 3 секунди за различните участъци на нагряване в моделирания образец и 
следващо охлаждане. 

  
а)                                                    б) 

Фигура 4. Топлинен поток при нагряване на образците с РЕД наваряване: 
a) в 15 s; b) в 18 s; 

 

  
a)                                                    b) 

Фигура 5. Топлинен поток при охлаждане на образците след РЕД наваряване: 
a) в 30 s; b) в 90 s; 

 
За по-добра визуализация в табл.3. са показани резултатите за големината на 

топлинния поток в образеца през 3 s при нагряване и следващо охлаждане до достигане 
на стайна температура в образеца. 

Таблица 3. Резултати за големината на топлинния поток в табличен вид 

Време, τ [s] 3 6 9 12 15 18 30 90 
qmax, [W/m2] 26 000 95 000 541 000 1 198 000 1 479 500 3 442 028 5833,3 1456,5 
qmin, [W/m2] 2,270 2,343 2,703 3,500 4,597 7,658 2,875 5,266 
 
5. Изводи 
 

Представените резултати от компютърно симулационния модел, както и тези 
измерени с безконтактния уред за измерване на температурата показват, че с 
увеличаване времето на нагряване се получава намаляване на скоростта на 
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разпределение на топлинния поток. Причината се търси във високата енергия на дъгата 
и скоростта на преместване на електрода, които не дават възможност за бързо 
разпределение на температурното поле в близост до зоната на наваряване. 

Въз основа на съпоставянето на резултатите от компютърната симулация и тези 
отчетени в образците при проведения експеримент с помощта на термодвойка „K – 
сонда“ на безконтактния уред, може да се направи изводът, че симулационните 
изследвания чрез компютърно математичния модел адекватно пресъздават реалните 
процеси на разпределение на температурата, топлинното поле в дълбочина на 
изследвания обект при процес на ръчно електродъгово наваряване и следващо 
охлаждане. 
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