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При реализиране на заваръчния процес се постига
монолитно съединяване на заготовките на атомно или
молекулно ниво, до получаване на неразглобяемо
заварено съединение. За получаване на завареното
съединение са необходими поне две заготовки.
Заготовките се съединяват чрез заваръчни шевове, с
използване на някои от методите за заваряване.
Методът на заваряване е технологичен процес,
основаващ се на строго определени физични процеси и
използващ определен вид енергия.

Основните видове заваръчни шевове са:
• Челни
• Ъглови
• Точкови
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1.1. Заваръчни шевове и заварени съединения
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прh
b


φ – коефициент на 
формата на провара;
b – широчина на шева;
hпр – дълбочина на 
провара

Фиг.1а Фиг.1б

a- дебелина на шева
z– катет на шева

Фиг.2

Геометрични характеристики на заваръчни шевовеГеометрични характеристики на заваръчни шевове
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Основни видове заваръчни съединения

Челно заварено съединение,изпълнено 
с челен шев чрез стопяване. 

Подотовката на краищата зависи от 
дебелината и метода на заваряване.

Челно заварено съединение,изпълнено 
с челен шев чрез стопяване. 

Подотовката на краищата зависи от 
дебелината и метода на заваряване.

Съединение с припокриване . 
Изпълнява се с два фронтови ъглови 

шева. Краищата не се скосяват.

Съединение с припокриване . 
Изпълнява се с два фронтови ъглови 

шева. Краищата не се скосяват.

Фиг.4

Фиг.3

Основен метал
Заваръчен шев
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Т-образно съединение, изпълнено с 
два ъглови шева – типичен случай 
при прооизводство на заварени 

греди.

Ъглово съединение

Фиг.5

Фиг.6
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Начина на изобразяване  на заварените 
съединения е регламентиран според БДС EN 22553.

Означението на шева съдържа линия със стрелка, сочеща
линията на шева и хоризонтална или вертикална линия.
Успоредно на тази линия може да се посочи прекъсната линия –
тя посочва символите, отнасящи за обратната страна на шева.

1 – Основен размер на шева
2 – Основен символ на шева
3 – Допълнителен размер на шева
4 – Брой на еднаквите шевове
5 – Знак на шев по затворен контур
6 - Код на процеса
7- Стандарт 

8, 9, 10 и 11 – аналогични на 1,2,3 и 7

Фиг.7

Символно означение на 
заваръчни шевове  в 
чертежите (фиг.7)

Символно означение на 
заваръчни шевове  в 
чертежите (фиг.7)

1.2. Означаване на заваръчните шевове на чертежите



Основен размер на шева (1 и 8) – при челен шев се посочва
дълбочината на провара, а при ъглов може да бъде посочено:
• катета на шева;
• дебелината на шева;
• дълбочината на провара .
Когато при челни шевове отсъства основния размер се
подразбира 100% провар на заваряваната дебелина.

Основен символ на шева (2 и 9) – означава се основния символ на
шева според приетите норми, като може да се впише и
допълнителен символ. Например символ за вдлъбнат ъглов шев,
символ за отстраняване на изпъкналостта на шев при челен шев
и др.

7

Фиг.7



Допълнителен размер на шева (3 и10) – характеризира шева
по дължина.

Брой на еднаквите шевове (4) - посочва се броя на еднаквите
шевове в конструкцията, означени по съоветния чертеж.

Символ на заваръчен шев по затворен контур (5) – поставя
се, когато шевът се изпълнява по затворен контур

Код на процеса (6) – идентифицира се методът на заваряване
Стандарт (7) – Посочва се в съответсвие с кой стандарт да се
изпълни заваръчния шев.
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Фиг.7
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No Наименование Изобразяване /символ

1 Бордови шев (прегъването на краищата
напълно се стопява).

2 I - шев. Изпълнява се с или без междина;
едностранно или двустранно.

3 V- шев. Често се изпълнява върху подложка
или с подвар.

4 HV – шев. (1/2 V шев)

5 Y – шев. Дебелината на нескосената част
зависи от проваряващата способност на
метода.

6 HY –шев. (1/2 Y - шев).

7 U – шев. Изпълнява се при по-големи
дебелини за намаляване обема на
скосяването.

Таблица с основните символи на заваръчните шевове
Таблица 1
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No Наименование Изобразяване /символ

8 HU- шев. (1/2 U - шев).

9 Подвар. Изпълнява се за осигуряване на
заваряването на основния шев.

10 Ъглов шев. 

11 Прорезен шев. Изпълнява се, когато е
нежелателно използването на ъглови
шевове по периферията на горната
ламарина. Съединението е с
припокриване.

12 Точков шев. Означението се използва и
за електронитоване.
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No Наименование Изобразяване /символ

13 Ролков шев. 

14 Шев със стръмни страни. Често се изисква
осигуряване на корена на шева чрез
подложка.

15 Шев с наполовина стръмни страни

16 Челен плосък шев

17 Наваряване
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No Наименование Изобразяване /символ

1 Двустранен челен V-образен шев

2 Двустранен челен 1/2V-образен шев (К-
шев)

3 Двустранен челен V-образен шев с 
частично скосовяне на двата края

4 Двустранен челен 1/2V-образен шев с 
частично скосяване на единия край

5 Двустранен U-образен шев с частично 
скосяване на двата края

Таблица с комбинирани символи за симетрични заваръчни шевове 
(примери)

Когато е необходимо, могат да се използват комбинации от
основни символи. Основните символи трябва да се комбинират за
двустранни заваръчни шевове.

Таблица 2
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Форма на шева или на повърхнината на 
шева Символ

Плосък (окончателно зачистен /със 
снето усилване)

Изпъкнал 

Вдлъбнат

Повърхнина с плавен преход

С оставаща подложка

С временна подложка

Таблица с допълнителни символиТаблица с допълнителни символи

Таблица 3



14

Пространствено положение на заваръчните шевове

РА – шевът е разположен в
долно положение и отсъства
възможност за натичане в
посока перпендикулярна на шева
РВ – Симетралата на шева е
разположен под 45о. Шевът е в
долно полжение
РС – Шевът е разположен във
вертикалната равнина
PD – Таванно положение на
ъглов шев
РЕ – Таванно положение на
челен шев
PF – Вертикален шев при
заваряване отдолу нагоре
PG – Вертикален шев при
заваряване отгоре надолу

РА – шевът е разположен в
долно положение и отсъства
възможност за натичане в
посока перпендикулярна на шева
РВ – Симетралата на шева е
разположен под 45о. Шевът е в
долно полжение
РС – Шевът е разположен във
вертикалната равнина
PD – Таванно положение на
ъглов шев
РЕ – Таванно положение на
челен шев
PF – Вертикален шев при
заваряване отдолу нагоре
PG – Вертикален шев при
заваряване отгоре надолу



Типови конструкции
Заварените конструкции се класифицират на:
 Пълностенни (листови);

 Греди с различно сечение;
 Заварени тръби;
 Тръбопроводи;
 Резервоари;
 Корпуси на транспортни средства;

 Прътови (ферми);
 Мостове;
 Високо строителство;
 Кранови ферми;

 Профилни;
 Клетъчни;
 смесени
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За да се извърши заваряването е необходимо повърхнините на
съединяваните части да заемат разстояние, съизмеримо с
параметрите на кристалната решетка и да се създадат условия
за междуатомно или между молекулно взаимодействие, а
именно: определена температура, време за допиране и качество
на повърхнините.

1.3. Физическа същност на заваряването

Образуването на съединение преминава през
три етапа:
 1 етап – физически контакт на подготвените

за заваряване повърхнини и приближаването им
на достатъчни разстояние за протичане на
квантовомеханични процеси.

 2 етап – химично взаимодействие и образуване
на съединение

 3 етап – протичане на дифузионни процеси и
окончателно формиране на завареното
съединение.

Фиг. 2.2. Схема на образуване на заварено съединение между два 
монокристала:а - монокристалите преди заваряване; б - монокристалите 
след заваряване 1 - йон на кристалната решетка 2 - граница на завареното 

съединение
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Фиг. 2.3. Модел на контакта на твърди тела 
по макроскопичните неравности (а) 

и микроскопичната грапавост (б) на повърхностите
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2. Класификация на методите на заваряване

В зависимост от агрегатното състояние на метала в зоната на заваряване:В зависимост от агрегатното състояние на метала в зоната на заваряване:

Методи на заваряване 
със стопяване 

Методи на заваряване 
със стопяване 

Методи на заваряване 
без стопяване 

Методи на заваряване 
без стопяване 

В зависимост от енергийния източник:В зависимост от енергийния източник:

Методи за електродъгово заваряване
 Ръчно електродъгово заваряване /РЕДЗ/
 Подфлюсово заваряване /ПФ/
 Заваряване в защитна газова среда – МИГ/МАГ; ВИГ;

Плазмено заваряване

Методи за електродъгово заваряване
 Ръчно електродъгово заваряване /РЕДЗ/
 Подфлюсово заваряване /ПФ/
 Заваряване в защитна газова среда – МИГ/МАГ; ВИГ;

Плазмено заваряване

 Електросъпротивително заваряване 
 Дифузионно заваряване
 Ултразвуково заваряване
 Взривно заваряване

 Електросъпротивително заваряване 
 Дифузионно заваряване
 Ултразвуково заваряване
 Взривно заваряване

• Методи за електродъгово заваряване
• Електрошлаково заваряване
• Газокислородно заваряване

• Методи за електродъгово заваряване
• Електрошлаково заваряване
• Газокислородно заваряване



2.1. Общи сведения за различните методи на заваряване

Ръчно електродъгово заваряване
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Автоматично заваряване под слой от флюс
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Заваряване в ЗГС с топим електрод (МИГ/МАГ)
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Заваряване в ЗГС с нетопим електрод (ВИГ и плазм. заваряване)
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Електрошлаково заваряване

Течният метал е покрит с дебел 
слой шлака, а допълнителният 
метал се подава непрекъснато
в шлаката. През допълнителния 
метал, шлаката и основния метал 
протича електрически ток. В 
резултат на съпротивлението 
(главно на шлаката) се отделя 
топлина, която стопява 
допълнителния метал и 
заваряваните краища.



Електронно-лъчево заваряване

1 – катод
2 – прикатоден електрод
3 – ускоряващ анод
4 – магнитна система
5 – магнитно отклоняваща система
6 - детайл
7 – високоволтов източник на ток

7
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Енергийният източник при 
този метод на заваряване е 
енергията на електронния
лъч. Електронният лъч
представлява сноп от 
електрони, които се 
емитират от катод и се 
ускоряват към анода под 
действието на система от 
електромагнитни лещи. 
Електроните се движат
във вакуум и при 
съприкосновение с 
обработваното изделие 
проникват на голяма
дълбочина в метала и 
загубвайки скоростта си, 
трансформират
кинетичната енергия в 
топлинна енергия, като
стопяват материала. 
Заваряваните образци се 
поставят във вакуумна
камера. Процесът подлежи 
на автоматизация. 
Енергийният източник е с 
висока степен на 
концентрация и позволява
заваряване на големи
дебелини.
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Електро-съпротивително заваряване

Точково ЕСЗ

Ролково ЕСЗ

Челно ЕСЗ



Дифузионно заваряване

Ултразвуково заваряване

Взривно заваряване

Реализира се чрез продължително 
топлинно и силово взаимодействие.
Осъществява се взаимна дифузия на 
атомите на заваряваните детайли 
през контактната повърхнина. 
Осъществява се във вакуум камера.

Механични колебания с ултразвукова 
честота се предават на изделието в 
зоната на заваряване. Когато тяхната 
енергия достигне определено ниво 
пластичната деформация между 
детайлите става достатъчна за да се 
реализира заваряване. 

Енергията на взрива се предава на 
заваряваните детайли като поне 
единия претърпява пластична 
деформация в зоната на 
съединяване. 
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Заваръчни процеси - явленията, способстващи 
образуването на химични съединения при заваряване

Топлинни процеси – включват нагряване, топене и 
охлаждане на металите;
Термомеханични процеси – протичат в твърди 
метали и представляват пластична деформация с 
едновременно въздействие на висока температура 
(оказват влияние на структурата и механичните 
свойства и са причина за възникване на напрежения и 
деформации);
Физико-химични процеси – протичат в твърди и 
течни метали и довеждат до изменение на 
химическия и фазов състав, структурата и 
механичните свойства на метала.
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4. Заваръчна дъга, физични 
процеси в дъгата,
устойчивост на дъговия
разряд
Заваръчна дъга – мощен
продължителен ел. разряд между
електрода и изделието в йонизирана
газова смес, пари и елементи от
обмазка, флюс или др. защитни
средства

Фиг. 4.1. Схема на електрическа дъга
а - с пряко действие; б – с косвено действие
в – схема на процеса на обемна йонизация

Катодно
петно

Стълб
на дъгата

Анодно
петно
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Възникване на заваръчната дъга

Фиг. 4.2. Схема на възникване на дъгата между метален 
електрод и заварявания метал

а – късо съединение; б – образуване на прослойка от течен метал;
в – образуване на шийка; г – възникване на дъгата

1 – електрод; 2 – метал; 3 – заваръчна дъга

29



Фиг. 4.3. Основни области и разпределение
на потенциала в дъгата

1 – катод; 2 – катодна област; 3 – стълб на дъгата; 4 – анодна област; 5 – анод;
а = Uк + Uа (сума от прикатодно и прианодно напрежение); lд – дължина на стълба на дъгата

kд – големина на напрежението на единица дължина от стълба на дъгата; 

Uд = Uк + Uа + Uст

Uд = а + kд lд

Uст
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Класификация на електрическите заваръчни дъги

Фиг. 4.4. Класификация на електрически дъги според включването им към 
захранващия токоизточник

а – с пряко действие (при РЕДЗ, заваряване в ЗГС с топим и нетопим ел., ЗПФ) 
б – с косвено действие (при спец. видове заваряване, при атомно-водородно 

заваряване и наваряване)
в – комбинирана (при заваряване на спиралнозаварени тръби ПФ)

а б в
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Фиг. 4.5. Класификация на 
електрически дъги според вида 
на използваните електроди

а – с топим електрод
б – с нетопим електрод

Фиг. 4.6. Класификация
на електрически дъги
според степента

на свиване
а – свободногоряща
б – свита (плазмена)

а б а б
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къса

нормална

над 6   дълга    

Фиг. 4.7. Класификация на
електрически дъги
според полярността
на постоянния ток
а – с права полярност
б – с обратна полярност

Фиг. 4.8. Класификация на
електрически дъги

според дължината им

а б
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Особености на горенето на променливотоковата електрическа 
заваръчна дъга
Променливотоковата дъга се отличава от постояннотоковата с периодичното 
изменение на тока и напрежението, при което те приемат за всеки период два пъти 
нулеви стойности. При това тя изгасва, тъй като напрегнатостта на ел. поле между 
електрода и изделието е недостатъчна за поддържането на дъговия разряд. 
Дъгата може да се възбуди отново в следващия полупериод при достигане на 
определено напрежение, което зависи от много фактори, но най-вече от физико-
химичните свойства на междуелектродната среда и от електрода.

Фиг. 4.9. Осцилограма
на тока и напрежението
при работа с променливо-
токова заваръчна дъга
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В зависимост от плътността на тока волт-амперната характеристика 
на дъгата може да бъде падаща, твърда и нарастваща
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Електрически характеристики на заваръчната дъга

Фиг. 4.10. Статични волт-амперни характеристики
на електрическа заваръчна дъга

Външна волт-амперна характеристика
на захранващия токоизточник (ВАХ-ТИ)

Работни точки
(точки на устойчиво горене на дъгата)

Диапазон на регулиране
на режима на заваряване при 
изменение дължината на дъгата
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Фиг. 4.11. Важни точки от х-ките на дъгата и ТИ,
определящи параметрите на режима на заваряване

А1; А2 – работни точки
U∂1; U∂2 – напрежение на дъгата
ІЗ1; ІЗ2 – заваръчен ток
Uпх – напрежение на празен ход на ТИ
Ікс – ток на късо съединение

ІЗ1 ІЗ2 Ікс

Uпх
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Фиг. 4.12. Зависимост между V-А характеристики
на дъгата и източника на ток
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Основен метал (ОМ) – метал на детайлите, подлежащи на 
заваряване;
Добавъчен метал (ДМ) – метал преминаващ в зав. шев от електроди, 
електродни телове и др. зав. Материали;
Метал на шева (МШ) – ОМ+ДМ
Заваръчна вана – обема заеман от течния метал в процеса на 
заваряване
Размери на напречното сечение на зав. шев – B, H, g
Заваръчни материали – обмазани електроди, електродни телове, 
защитни газове, добавъчен метал, нетопими електроди (W), флюси, 
газови смеси
Големина на заваръчния ток I, A
Напрежение на дъгата U, V
Напрежение на празен ход Uп.х, V
Мощност на дъгата, P, W
Скорост на заваряване Vз, m/s (m/h)
Зона на термично влияние ЗТВ

Терминология:
39



Видове шевове:
• според усилването: отслабен; нормален; усилен;
• според разположението на детайлите: челни; ъглови; с припокриване;
• според изпълнението – едностранен, двустранен;
• според пространственото положение – хоризонтално, таванно,
вертикално, зaваряване на тръби;

Вид или метод на заваряване:
Е- електродъгово
ЗГ – в защитни газове
Пл – плазмено
Л-лазерно
Г-газокислородно
УЗ-ултразвуково
ПФ-под слой от флюс
ЕС-електросъпротивително

Начин за заваряване:
Р-ръчно; А-автоматично; ПА-полуавтоматично

40
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1. Особености, класификация и изисквания към източниците на 
ток
В началните етапи от развитието на заваряването като захранващи 
източници са били използвани генераторите за постоянен ток. По-
късно се появяват източниците за променлив ток – заваръчните 
трансформатори. Използването им способства за бързото и 
широко внедряване на различните методи на заваряване, в т.ч. и 
на автоматичното заваряване под слой от флюс  (АЗПФ). С 
появата на надеждни силови полупроводникови елементи все по-
широко приложение намират токоизправителите.
Развитието на механизираните методи за заваряване в защитна 
газова среда стимулира създаването на токоизточници (ТИ) с 
твърди и лекопадащи V-А х-ки, притежаващи строго определени 
динамични свойства.
Разработването на аргонодъговото и плазмено заваряване (и 
плазменото рязане) довежда до създаването на ТИ със стръмно-
падащи и вертикалнопадащи х-ки със специални устройства за 
регулиране, за надеждно възбуждане на дъговия процес, за 
модулиране и дозиране на тока в заваръчната верига и т.н.
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Класификация на 
източниците на ток за 

заваряване

Източници 
на ток за

заваряване

според
рода

на тока

според
вида на
външната
характери-

стика

според
характера

на
подаване
на тока

към дъгата

според
особено-
стите

на горене
на дъгата

според
броя на

едноврем.
захранв.
заваръчни
постове
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В основата на класификацията могат да бъдат поставени 
следните признаци:

• Според рода на тока – променливотокови и постояннотокови ТИ
• Според вида на външната характеристика – ТИ с 
вертикалнопадащи, падащи, лекопадащи, падащи, стръмнопадащи
и някои видове специални ВАХ

• Според характера на подаване на тока към дъгата – ТИ за 
заваряване с непрекъснато горяща дъга и ТИ за заваряване с 
импулсна дъга

• Според особеностите на горене на дъгата – ТИ за заваряване 
със свободногоряща дъга и ТИ за заваряване (рязане) със свита 
(плазмена) дъга

• Според броя на едновременно захранваните заваръчни постове
– еднопостови и многопостови ТИ
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Напрежение на празен ход
Uпх

Стръмнопадаща х-ка

Напрежение на празен ход
Uпх

Ток 
на късо 

съединение

Ток 
на късо 

съединение

Лекопадаща х-ка

Твърда х-ка

Нарастваща х-ка

I к с I к с

U,V

Напрежението измерено на изходните клеми при 
отворена заваръчна верига се нарича напрежение на празен ход – Uпх.

Напрежението измерено 
на изходните клеми при 
затворена заваръчна 
верига /в момента на 
заваряване/ се нарича 
работно напрежение –
Uр.
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Изисквания:
1. Лесно настройване на необходимия режим и наличие на 
регулиращи устройства;

2.  а) Uпх  90V (при ТИ за постоянен ток);
б) Uпх  70V (при ТИ за променлив ток);

3. ТИ да издържа продължително к.с. в заваръчната верига –
Iкс  (1,4  1,5)Iз;
4. ТИ да има достатъчна мощност за захранване на дъгата и да 
позволява регулиране на I и U;                                                            

5. ТИ да има добра динамична х-ка, която да осигурява лесно 
възбуждане на дъгата;

6. ТИ да има измерителни прибори за контрол върху параметрите 
на режима;

7. ТИ да са с малка маса и габаритни размери, висок к.п.д., ниска 
цена, да са ремонтопригодни и с лесна експлоатация;
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Типове захранващи източници на ток за заваряване

В зависимост от вида на енергията и характера на 
преобразуването й се различават следните типове захранващи 
източници за заваряване:

• Трансформатор – понижава променливото мрежово напрежение 
до необходимото за заваряване.

• Изправител – преобразува енергията на мрежовия променлив ток 
в енергия на постоянен заваръчен ток.

• Генератор – преобразува механичната енергия от въртенето на 
неговия вал в електрическа енергия на постоянния ток.

• Преобразувател – комбинация от трифазен асинхронен 
електродвигател на променлив ток и заваръчен генератор и 
следователно, преобразува мрежовата енергия в използваема за 
заваряване енергия на постоянния ток.

• Агрегат – състои се от ДВГ и генератор за постоянен ток. В него 
за получаване на заваръчен ток се използва химическата енергия 
от изгарянето на течно гориво.
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Топлинните основи на заваряването е приложна научна  дисциплина, 
изучаваща източниците на топлина, нагряването и охлаждането на метала и 
влиянието им върху процесите на: топене на основния и допълнителния 
материал, металургични реакции в течна метална вана, кристализация на 
разтопения метал, структурни и обемни изменения в наварения и основен 
метал, поява на напрежения и деформации. Тези процеси определят 
производителността на заваряване и качеството на получените съединения 
под въздействието на топлината в условия на бързо променяща се 
температура.
При заваряване металът се нагрява от източниците на топлина, 

разпределени по различен начин по повърхността и обема на изделието в 
съответствие с технологичното предназначение на нагряването – нагряване с 
разтопяване при по-голямата част от методите на заваряване и нагряване до 
или под ТT при заваряване с пластична деформация.
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Източници на топлина:
 Заваръчна дъга – най разпространения източник на топлина в процеса

на заваряване. Пълната топлинна мощност на дъгата е приблизително
равна на топлинния еквивалент на електрическата и мощност (0,24UI,
cal/s). Ефективната топлинна мощност на дъгата q е количеството
топлина, което се въвежда за единица време в изделието и изразходвано
за неговото нагряване. Зависи от ефективния КПД на процеса на
нагряване ηе представляваш отношението на количеството топлина,
въведено в изделието към топлинния еквивалент на дъгата q=0,24. ηеUI

Експериментално е доказано, че ηе се променя в следните граници:
0,70-0,85 – заваряване с открита дъга с топящ се електрод
0,90-0,98 – подфлюсово заваряване
0,50-0,75 – заваряване с нетопящ се електрод.

Ефективния КПД намалява с удължаване на дъгата и нараства с потапянето
на дъгата под нивото на заваръчната вана. Топлинния поток на заваръчната
дъга е най-интензивен в централната част на петното на нагряване, където
се отдел топлина в резултат на бомбардирането на повърхностния слой на
метал от електроните и йоните.
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 Плазмена дъга – тя е свита и концентрирана в резултат на принудителното 
охлаждане. При нея температурата е по-висока. Скоростта на газовия поток 
е също висока. При тези условия дъгата е стабилизирана и са затруднени 
случайни отклонение и колебания.

 Газов пламък – Ефективната топлинна мощност нараства с увеличаване 
на дебита горивния газ (напр. ацетилена). Температурата на газовия 
пламък  е най-голяма по оста му непосредствено до ядрото на пламъка. В 
зависимост от горивния газ, температурите, които се достигат са: 
Ацетилен – 3100-3150оС
Метан – 2100-2200оС
Пропан-бутан – 2400-2500оС
Коксов газ – 2000-2100оС
Водород – 2000-2100оС

Газовия пламък нагрява метала значително по-бавно и плавно от 
заваръчната дъга. То се дължи на много по-малката концентрация на 
топлинния източник – максималната стойност на плътността на топлинния 
поток е 8-10 пъти по-малка
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Топлофизични величини и понятия
- Температурата характеризира степента на нагряване на телата, [K]

Обозначения: Т- температура; Тн - начална температура;                    
∆Т- температурна разлика; Тс - температура на околната среда;
Тт - температура на топене.

- Температурно поле – разпределение на температурата в тялото в даден 
момент от време – Т(x,y,z,t)- обемно, Т(x,y,t)- плоско и Т(x, t)- линейно 
поле. Представя се с изотерми – г.м.т. с еднаква температура.

- Скорост на изменение на температурата wT в точка с координати (x0,y0,z0) 
в даден момент от време t се изразява чрез частната производна на 
температурата по времето: wT (x0,y0,z0) = ∂T/∂t [K/s].

- Количество топлина Q [J].
- Специфично количество топлина (топлосъдържание) h [J/g] –

количеството топлина, внесено в тяло с маса 1g при нагряването му 
от температура Т1 до Т2 .

- Специфична масова топлоемкост С [J/g.K] – количеството топлина, 
необходимо за изменение на температурата на единица маса от 
тялото с 1K. При пресмятанията се използва средната специфична 
масова топлоемкост Сm за даден интервал на температурите от Т1 до 
Т2 : 

Сm = (h2 – h1) / (Т2 – Т1)    
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Видове топлообмен с околната среда
В общия случай топлопредаването може да се осъществи по 3 способа: 
топлопроводност, конвекция и излъчване (радиация). В течностите топлината се 
предава посредством конвекция и топлопроводност, в газовете – основно чрез 
конвекция и излъчване, в твърдите тела – чрез топлопроводност, а във вакуум –
чрез излъчване.
Топлопроводност
Закон на топлопроводността (закон на Фурие) – определя количествената връзка 
между топлопроводността на метала, градиентът на температурата и топлинният 
поток в твърдото тяло. Процесът на пренасяне на топлината в твърдите тяла се 
характеризира с крайна скорост и се подчинява на закона на Фурие, който гласи: 
Максималният специфичен топлинен поток през дадена площадка е 
пропорционален на градиента на температурата.

където: q2 – специфичен топлинен поток [W]; 
λ – коеф. на топлопроводност [W/m.K];

Конвективно топлопредаване – топлината се пренася от движещите се частици на 
флуида (газ или течност) вследствие на разликата в плътностите на различно 
нагретите зони.  

n
Tq



 2
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Специфичният конвективен поток на топлопредаването от повърхността на 
твърдото тяло към средата (флуида), преминаващ през единица повърхност за 
единица време се изчислява по формулата:

където: αк – коеф. на конвективно топлоотдаване; Т – темп. на твърдото тяло;        
То - темп. на околната среда

Топлинно излъчване – присъщо е на всички нагрети тела. Представлявя ел.магн. 
вълни, които се разпространяват със скоростта на светлината през прозрачни и се 
поглъщат от непрозрачни среди. Специфичният поток, излъчен от нагрятата до 
температура  Т повърхност на тялото се подчинява на закона на Стефан-Болцман:

където: Cq – коеф. на пропорционалност.

)( 02 ТТq КК 

4
2 TCq qл 
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Уравнение на топлопроводността.
В резултат на действие на топлинни яизточник в заваряваните детайли възниква 
нестационарно температурно поле. Процесът на разпространение на топлината 
представлява съвкупност от мигновени температурни полета за всичките моменти 
от времето в течение на определен промеждутък от време.
Ако се употреби закона на Фурие за произволно избран елемент от 
топлопроводящото тяло, може да се запише диференциалното уравнение на 
топлопроводността

където: а - коефициент на температуропроводност характеризиращ скоростта 
на изравняване на температурата.

ρ – специфично тегло на метала;

Израза                                              се нарича оператор на Лаплас.

Опростен вид на уравнението на топлопроводността: 
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Процесите на разпространение на топлината са много сложнии за 
решаване на практически задачи се прилагат опростени методи за 
пресмятане с използване на теоретични схеми.

Разпространението на топлината зависи от следните фактори:
 времето;
 размерите и формата на изделието;
 топлофизичните свойства на метала;
 условията на топлообмен с околната среда;
 ефективната топлинна мощност на източника на топлина и 

разпределението на топлинния поток.
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Разпространението на топлината във времето се дели на три 
етапа:
а) топлонасищане – в началния момент на процеса заваряване се 
създава нестационарно температурно поле, в което всяка точка е с 
различна температура, променяща се с течение на времето – Т = f(x, 
y, z, t). В такова поле протичат много сложни, трудноустановими
топлинни процеси. Нестационарното топлинно поле се премества
заедно с източника на топлина.
б) гранично квазистационарно състояние – създаденото
температурно поле се приема за стационарно, т.е. всяка точка от 
полето има различна температура, но тя остава постоянна с течение 
на времето – Т = f(x, y, z,). При заваряване процесите на 
разпространение на топлината се стремят към квазистационарно
състояние. Това състояние настъпва обикновено практически след 
20 до 40 s (особено при големи скорости на заваряване vз).
в) период на изравняване на температурата след заваряване –
стремеж към образуване на хомогенно температурно поле, при което
всички точки са с еднаква температура – Т = const.
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Гранични условия.
За пресмятане процеса на разпространение на топлината не е достатъчно само 
уравнението на топлопроводността. Трябва да се зададат още и гранични условия: 
начално разпределение на температурата в тялото и условията на топлообмен по 
границите на разглежданото тяло.
Условията на топлообмен по границите на тялото могат да бъдат доста 
разнообразни. За практическо използване особено важни са следните от тях:

5.1. Изотермично условие. Полагаме, че повърхността на тялото има постоянна 
температура по време на целия процес на разпространение на топлината. Такова 
състояние е възможно например при заваряване с интензивно обливане на 
изделието с вода.

5.2. Адиабатично условие. В този случай считаме, че топлообмена по границите на 
тялото е равен на нула. Като практически пример за това условие може да послужи 
заваряването при наличие на топлинна изолация на повърхността на детайлите с 
азбест, сух пясък и др.

5.3. Условия на топлообмен на границите със среда със зададена температура.   В 
този случай топлинният поток на границата е пропорционален на разликата в 
температурите на изделието и средата:

където  То – температура на средата [K]; Тs – температура на разглежданата точка 
от повърхността на тялото [K]; α – коеф. на топлоотдаване от 
повърхността на нагрятото тяло [W/m2K]

)( oss TTq 
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Опростени схеми за пресмятане нагряването на телата
Характерът на разпространението на топлината в тялото съществено зависи от 
формата и размерите му. Близостта на границите на тялото до източника на 
топлина рязко изкривява топлинното поле, затова при пресмятанията се приемат 
следните схеми за телата:
6.1. Схеми на телата.
6.1.1. Безкрайно тяло – тяло, имащо значителни размери  по всички координатни 
оси  X, Y, Z и границите му не влияят на характера на топлинното поле.
6.1.2. Полубезкрайно тяло – тяло с една ограничителна плоскост, която влияе на 
разпространението на топлината, а останалите гранични повърхности са 
достатъчно отдалечени от източника на топлина (ИТ) и не оказват влияние на 
разпространението на топлината в изделието.
6.1.3. Плосък слой – тяло, ограничено от две успоредни равнини, разположени 
толкова близко до ИТ, че наличието им довежда до изкривяване на топлинното 
поле. Останалите ограничаващи повърхности са достатъчно отдалечени от ИТ и не 
влияят на разпределението на топлината. В този случай температурата на точките 
от тялото по дебелината му не е постоянна.
6.1.4. Пластина – Плосък слой, в който температурата по ос, ┴ към плоскостта, е 
постоянна и затова нагряването по дебелина може да се счита за равномерно. В 
този случай разпространението на топлината става само в една равнина, т.е. по 
другите две координатни направления.
6.1.5. Прът – тяло с праволинейна ос, размерите на което по оста са толкова 
значителни, че крайните повърхности не влияят на разпространението на 
топлината. Температурата във всяка точка от произволно напречно сечение е 
постоянна. Топлинният поток в пръта е линеен и се разпространява по дължината 
на оста.
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6.2. Схеми на източниците на топлина (ИТ).
Разнообразието от ИТ, използвани за заваряване, е породило необходимостта за 
тяхната схематизация и опростяване с цел облекчаване на пресмятанията. 
Схематизацията на ИТ се прави по следните признаци:
6.2.1. Според разпределеността – точков, линеен, плосък и обемен.
точков – ИТ, р-рите във всички направления на който са б.м. Практически всеки реален ИТ 
заема краен обем, но можем да го считаме за точков ако той е много малък в сравнение с 
нагряваното тяло
линеен – има б.м. напречно сечение. Можем да си представим, че в този случай топлината е 
концентрирана в тънка дълга призма с б.м. напречно сечение. Реалните ИТ имат напълно 
определена крайна площ на напречното сечение. Ако техните напречни р-ри са много по-
малки от р-рите на нагряваното тяло, можем да считаме, че топлината на източника е 
разпределена по линия.
плосък – това е ИТ, топлината на който се отделя равномерно и едновременно по някаква 
плоскокт.
обемен – източник, отделящ топлина по целия обем  на тялото (напр. нагряване на тяло 
от протичащ по него ток)
6.2.2. По времето на действие – мигновен и постоянно (непрекъснато) действащ 
непрекъснато) действащ.
6.2.3. По разположението спрямо разглежданата точка – неподвижен, подвижен и 
бързодействащ.
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За опростяване на решаването на задачата се използват няколко основни 
схеми топлинен източник – нагрявано тяло. Схемата използваща точков 
топлинен източник, движещ се по повърхността на полубезкрайно тяло се 
използва при заваряване на дебелини над 45-50 mm. 

, 2 λ exp	 2
Където: q – топлинна мощност на източника;
V – скорост на заваряване;
R – разстояние до точката 
а – коефициент на температуропроводност
λ– коефициент на топлопроводност

Изотермите са ротационни повърхнини и 
се сгъстяват пред топлинния източник. 
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Когато дебелината на ламарината, върху която се нанася ивицата е по-
малка се предпочита схемата за подвижен изтoчник и слой с дебелина s.

За да се получи отразеният поток топлина се 
въвежда условен топлинен източник със същата 
мощност и скорост на движение. Този условен 
източник е разположен на оста z и на 
разстояние 2s от основния. Температурното 
поле се описва от следното уравнение:

Т , exp	 + exp	

1 2

Характерът на температурното поле се подобен на 
предишния, но достигнатите температури са по-високи.
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При електродъгово заваряване с пълен провар се използва схемата линеен 
източник на топлина – безкрайна плоча. Температурното поле е двумерно и се 
описва с уравнението: 

Т , 2 λ exp	 2 2

където: δ – дебелина на заваряваните 
детайли;
v - параметър отчитащ влиянието на 
конвективното топлоотдаване;

1
8λ

Ко – Беселова функция от втори 
нулев порядък

2

α – коефициент на конвективно
топлоотдаване
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1. Основни закономерности при развитието на металургичните 
процеси при заваряване.  Условия за топене на метала и 
съществуването му в течно състояние.
В процеса на заваряване при местно въздействие на източника на 
топлина (ИТ) върху основния метал (ОМ) се образува разтопен 
участък, който се нарича заваръчна вана. Различават се два типа 
заваръчни вани:
• І тип – образуващи се
при естествено охлаждане 
и формиране на шева;
Особености:
1) Разстопения метал се намира 
под слой от шлака или флюс;
2) Елипсовидна фома на ваната;
3) В различните участъци на ваната
металът пребивава различно време 
в течно състояние, като най-
продължително е по надл. й ос.

Фиг. 1.1. Заваръчна вана от първи тип:
а – РЕДЗ; б – АЗПФ
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Особености:
1) Значителен обем на ваната и 
По-дълъг престой на метала в 
разстопено състояние;
2) Температурата на ваната в 
различните й участъци е почти
еднаква и близка до  ТТ  на метала;
3) Повърхността на ваната е 
напълно изолирана от 
непосредствения контакт с 
газовата фаза поради наличие на 
значителен слой течна шлака.

• ІІ тип – образуващи се при използване на изкуствено      
охлаждане и принудително формиране на шева.

Фиг. 1.2. Заваръчна вана от втори тип:
а – АЗПФ; б – ЕШЗ
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Вид на 
ел.дъговото
заваряване

Геометрични характеристики Маса 
на 

метала
, 

g

Средно 
време 
за 

съществуван
е 

на ваната, 
s

Отношение 
на масата 
на ваната 

към 
повърхностт

а 
й, 

g/cm2

Скорост 
на 
образув
ане 

на повърх-
ността 

на ваната, 
cm2/s

L,
cm

b,
cm

h,
cm

Повър
х-

ност,
cm2

Обем, 
cm3

РЕДЗ 3,0 1,0 0,2 2,35 0,3 2,1 15 0,9 0,15

АПФ 10,0 2,0 1,0 15,7 9,7 70,6 7 4,5 2,25

Заваръчната вана се премества по посока на заваряването заедно с 
източника на топлина.
Основните размери на заваръчната вана са нейната дължина L , 
ширина  b и дълбочина  h , които са различни в зависимост от 
метода на заваряване. В таблица 1 са приведени някои 
характеристики на ваната при ръчно и автоматично електродъгово
заваряване.

Таблица 1
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2. Пренасяне на електродния метал в заваръчната вана
Характерът на пренасяне на електродния метал в заваръчната вана съществено 
влияе на степента на развитие на физико-химичните процеси при взаимодействие 
между металната, шлаковата и газовата фази, а така също и на устойчивостта на 
самия заваръчен процес. В зависимост от типа на заваръчната вана се наблюдава 
пренасяне на електродния метал през газова или шлакова среда, което си има 
своите особености.

Фиг. 2.1. Схема на образуване на капката и пренасянето й в заваръчната вана
а, б – образуване на капката на върха на електрода; в – появяване на шийка на границата

между течния метал и твърдия метал на електрода; г – образуване на к.с. между електрода
и ОМ; д – прекъсване на образуваното мостче и възникване на дъгата
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Видове капкопренасяне:
• едрокапково – при заваряване с гол електрод и малки токове с периодични к.с.;
• дребнокапково – при заваряване с дебелообмазани електроди с редки к.с.;
• дребнокапково с пренасяне на метала и във вид на Ме-пари – при заваряване АПФ;
• струйно – при заваряване с високи стойности на големината и плътността на тока

Фиг. 2.3. Схема на преход от едрокапково към струйно капкопренасяне:
а, б – увеличаване размера  dc  на стълба, активното петно обхваща цялата повърхност 

на капката и се увеличават свиващите сили; в – заостряне на върха на електрода, 
капката се изтегля и преминава в конус, пренасянето на капките преминава в струйно
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3. Шлакова и газова фаза
3.1. Шлакова фаза (електрошлаков процес) – в този случай се използват по-високи 
плътности на тока, отколкото при дъговото заваряване (100-120 A/mm2) и затова 
нагряването на електрода е по-интензивно. Тъй като е потопен в шлаковата вана, той 
се топи не само в края си, но и по страничната повърхност и по тази причина по 
време на топенето си той придобива своеобразна заострена форма.
При устойчив процес на заваряване, метала от ел. тел се пренася в заваръчната 
вана във вид на капки, които се формират и нарастват са сметка на стопяването на 
края на електрода и протичането на метал по страничната му повърхност. На капките 
действат същите основни сили: сила на тежестта, ел.динамична сила, и сила на 
повърхностно напрежение, зависещи от свойствата на околната среда – течната 
шлака.
С увеличаване размера на капките на края на електрода, нарастват силите на 
тежестта и на повърхностното напрежение. В близост до границата на капката 
до твърдия метал на електрода се появява шийка. Плътността на тока в сечението й 
нараства, което довежда до увеличаване на ел.динамичната сила . Под действието й 
при откъсване от края на електрода капката придобива някакво ускорение. Течната 
шлака затормозва движението на капката и придобива част от импулса. Във връзка 
с това затормозяване средното количество капки на единица дължина от пътя им 
нараства. В този случай е възможно сливане на капките помежду им, което се 
придружава с изменение проводимостта на шлаковата вана.
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3.2. Газова фаза в зоната на заваряване чрез стопяване - в този случай течният 
метал взаимодейства активно с разстопената шлака и околната газова среда.
- дисоциация на газовете
Високата температура в зоната на заваряване създава условия за дисоциация на 
многоатомните газове, което се съпровожда с поглъщане на топлина –
ендотермичен процес. Примери за дисоциация на прости двуатомни газове:

Вижда се, че енергията, загубена за дисоциацията на молекулата на азота, е най-
висока и затова неговата молекула е най-здрава. При еднакви условия азотът ще се 
дисоциира по-малко отколкото кислорода и водорода. 
Степен на дисоциация α – отношение на броя на дисоцииращите се молекули към 
първоначалният им брой. 
Дисоциацията на двуатомните газове в зоната на заваряване има голямо значение 
доколкото:

1) в атомарно състояние газовете добиват висока химическа активност и 
лесно взаимодействат с разстопения метал от капките и заваръчната вана;

2) паралелно с дисоциацията на газовете, протичаща в зоната на високите 
температури с поглъщане на топлина, в близост до заваръчната вана, където 
температурата е значително по-ниска, протича обратният процес на образуване на 
молекули от атоми, съпровожащ се с отделяне на топлина.

)/65,40(/2,1702
)/23,28(/2,1182
)/8,24(/8,1032

2

2

2

molkJmolkcalNN
molkJmolkcalOO
molkJmolkcalHH







9

Аналогично протича дисоциацията на триатомните газове, от които в заваръчните 
процеси обикновено участват водната пара (Н2О) и въглеродният двуокис (СО2). 
Водната пара дисоциира по уравнението:

В зависимост от условията дисоциацията на водните пари може да създаде за 
течния метал окислителна или възстановителна атмосфера. Ако еластичността на 
дисоциацията на водната пара превишава еластичността на дисоциацията на 
металния окис , метала може да се окислява за сметка на 
кислорода, дисоцииран от водната пара:

Ако еластичността на дисоциацията на водната пара е по-малка от еластичността на 
дисоциацията на металния окис , металът може да се 
възстановява от окиса с помощта на водорода, дисоцииран от водната пара:

С увеличаване на температурата степента на дисоциацията на водните пари се 
увеличава и при 5000 0K се приближава към единица.

)/8,13(/8,57
2
1

)/61,27(/6,11522

222

222

molkJmolkcalOHOH

или
molkJmolkcalOHOH





)()( 222 OHOMeOO pp 

22 HMeOOHMe 

OHMeHMeO 22 
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При високи температури  СО2 също дисоциира активно по реакцията:

В зависимост от парциалното налягане на кислорода посоката на тази реакция може
да определи окислителния или възстановителен характер на средата. 

Ако , то ще се развиват окислителни процеси, т.е.

При средата проявява възстановителни свойства:

Парциалното налягане на кислорода в  реакцията (      ) зависи от температурата, 
налягането и съотношението на концентрациите на  СО2 и  СО:

Това означава, че с       на температурата  Т и на отношението  pCO2 / pCO , а така също 
и с        на налягането  p в системата, расте окислителната способност на средата. 

)/16,16(/65,67
2
1

22 molkJmolkcalCOOCO 

)()( 222 OCOMeOO pp 

)()( 222 OCOMeOO pp 
COMeOCOMe  2

2COMeСOMeO 

),,( 2

22 )(
CO

CO

COO p
p

pTfp 
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- образуване на ендотермични съединения
Наред с дисоциацията на прости и сложни молекулярни газове, при високите 
температури е характерно окисляването на азота от въздуха, което протича с 
поглъщане на топлина:

Образувалият се окис на азота може да съществува като не се разпада и в областта 
на ниските температури. Той играе съществена роля като окислител и по мнението 
на някои изследователи служи и като източник на азот за разстопения метал.

- насищане на разстопения метал с газове
Този процес се извършва както на “стадий капки”, така и в заваръчната вана. Във 
ваната той протича по-малко интензивно, отколкото в капките, по две причини:
1) температурата на ваната е по-ниска от температурата на капките;
2) за ваната отношението “повърхност на реакцията / обем” е значително по-малко, 
отколкото за капките.
Механизмът на разтваряне на газове в течен метал се състои от няколко отделни, 
протичащи последователно стадии:
1) адсорбция на газовите атоми от повърхността на метала;
2) взаимодействие на адсорбирания газ в повърхностния слой с метала – образуване 
на разтвори и химични съединения (обикновено тези процеси се наричат  
хемосорбция );
3) отвеждане на продуктите от хемосорбцията в дълбочина на течния метал.

)/3,10(/2,43222 molkJmolkcalNOON 
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- влияние на кислорода върху свойствата на стоманата
Кислородът се разтваря в много метали, в т.ч. и в желязото. Изучаването на 
особеностите на разтварянето на кислорода в желязо позволява да се направят 
изводи относно взаимодействието на O2 със стоманата, основа на която е  Fe . 
Желязото образува с кислорода три вида окиси:

(съдържа  22,7% О2);

(съдържа  27,64% О2);

(съдържа  30,06% О2).
От тези три окиса само  FeO  е разтворим в Fe и затова най-силно влияе върху 
свойствата му. Останалите два окиса не се разтварят в  Fe, могат да присъстват 
само във вид на отделни включвания и лесно се разлагат при високи температури. 
Установено е, че при  ТТ на  Fe граничната разтворимост на кислорода в  Fe е 
0,16%, а при стайна температура – хилядни части от процента.
Наличието на легиращи елементи в стоманата също влияе на разтворимостта на 
кислорода. Най-силно намаляват разтворимостта на кислорода в желязото 
въглерода  (С)  и силиция  (Si).
Присъствието на кислорода в стоманите, наред с окисляването на желязото  (Fe), 
предизвиква непосредствено окисляване и на редица легиращи елементи, напр.:

432 26 OFeOFeO 
FeOOFe 22 2 

32243 )64 OFeOOFe 

.2;; 2SiOOSiMnOOMnCOOC 
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Освен това паралелно могат да протичат реакции на взаимодействие на легиращите 
елементи с железните окиси, например:

Наличието на кислород в стоманата влошава всичките й свойства: якост на опън и 
граница на провлачане, относително удължение и ударна жилавост. Наред с това с 
увеличаване съдържанието на кислород в стоманата:

1) се намалява устойчивостта против корозия;
2) забелязва се склонност към стареене;
3) при съдържание на О2>0,08% се появява склонност към “студена” и 
“червена” чупливост;
4) при нагряване се усилва нарастването на зърната; 
5) влошава се обработваемостта чрез рязане и коване;
6) понижава се магнитната проницаемост и се увеличава електрическото 
съпротивление.

- влияние на азота върху свойствата на стоманата
Атомарният азот се разтваря преимуществено в тези метали, с които може да 
образува химични съединения – нитриди. В стоманите азотът образува нитриди 
както с желязото, така и с повечето примеси. С  Fe N дава два типа нитриди:

(съдържа  5,88% N2);

(съдържа  11,1% N2).

.22;; 2 FeSiOSiFeOFeMnOMnFeOFeCOCFeO 

)/93,0(/9,3
2
12

)/07,1(/5,4
2
14

22

42

molkJmolkcalNFeNFe

molkJmolkcalNFeNFe
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Железните нитриди се образуват в областта на понижени температури (700 – 550 оС). 
При по-високи температури те дисоциират.
С легиращите елементи в стоманата азотът също образува нитриди, често 
значително по-устойчиви от нитридите на желязото. Особено устойчиви в областта 
на високите температури са нитридите на силиция  (Si)  и титана  (Ti).
Разтворимостта на N2 в Fe зависи в голяма степен от температурата (фиг. 3.2). 
Освен нарастване на разтворимостта на  N2 с увеличаване на температурата се 
наблюдават и скокообразни изменения в моментите на полиморфни превръщания 
на  Fe и при прехода “твърдо-течно” състояние. 

Намирайки се в метала в 
едно или друго 
състояние, азотът много 
силно влияе върху 
свойствата му (Фиг. 3.3.).
Появява се склонност към
стареене, повишава се
склонността към крехка
чупливост при ниски 
температури и синя 
крехкост, увеличава се
склонността към закаляване,
понижава се магн. прониц. и
се увеличава ел. съпротивл.  

Фиг. 3.2. Зависимости
на разтворимостта на азот 

и водород в желязо от температурата

Фиг. 3.3. Влияние на 
съдържанието та азот върху

мех. свойства на нисковъглеродна стомана
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- влияние на водорода върху свойствата на стоманата
Водородът оказва върху метала двуяко влияние: 1) защитава го от насищане с  О2 и  
N2, предпазва от окисляване, свързвайки кислорода, възстановява при известни 
условия метала от окисите, препятства образуване на железни нитриди; 2) разтваря 
се в метала и е причина за появяване на съществени дефекти в шева – пористост и 
пукнатини.
Металите, разтварящи водород се делят на две групи:
І – необразуващи хим. съединения с водорода – Fe, Ni, Al, Co, Cu, Mo, Pt и др.
ІІ – образуващи твърди разтвори и хим. съединения с водорода (хидриди) – Zr, Ti, V, 
Ta, Th и др.
Както се вижда от фиг. 3.2 разтворимостта на Н2 расте с повишаване на 
температурата и се изменя скокообразно в моментите на полиморфни превръщания 
на  Fe. При прехода “твърдо-течно” състояние се наблюдава рязко нарастване на 
разтворимостта на Н2, достигаща макс. стойности при температура ~ 2400 оС. Така 
най-значително насищане на метала с водород става в процеса на пренасяне на 
капките през дъговото пространство.
Намирайки се в окислен течен метал, водородът взаимодейства с кислорода по у-я:

2 [H] + [O] → H2O
и

[H] + [O] → OH
(в скоби са дадени газовете, разтворени в метала). Затова наличието на кислород в 
метала ограничава концентрацията на водород в него.
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Насищането на течния метал с водород оказва отрицателно влияние върху неговите 
свойства. При високи скорости на охлаждане на метала във ваната не цялото 
количество разтворен  Н2  успява да се отдели. Останалият в метала атомарен 
водород се задържа в разклоненията на зараждащите се и растящи дендрити, по 
повърхността на кристалите, в местата на разполагане на различни включвания, а 
така също и в дефектите на кристалната структура. Тук атомите на водорода се 
съединяват в молекули, а парциалното налягане на атомарния водород рязко спада, 
вследствие на което той продължава да дифундира. Непрекъснато образуващият се 
молекулярен водород създава значителни налягания, тъй като не е в състояние да 
дифундира през метала и практически е неразтворим в него. Освен това той може да 
се окисли до водна пара, която също не се разтваря в метала. Възникват обемно 
напрегнато състояние, довеждащо до снижаване на пластичните му свойства, а 
понякога и до крехко разрушение.
Следователно, макар  Н2 да не образува съединения с метала на шева, влияещи 
отрицателно върху якостта му, той усилва вредното влияние на макро- и 
микронецялостите, способства за рязкото снижаване на пластичните му свойства и 
неговото крехко разрушение.
Особено е опасно наличието на водород в стомани, легирани с елементи, 
разширяващи областта на γ-Fe (напр. C, Ni, Mn и др.). Причината е в това, че 
количеството разтворен водород в тези стомани се увеличава и вследствие на 
полиморфните превръщания, протичащи в шева и основния метал по различно 
време,в преходната зона се натрупва водород и възникват пукнатини.
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- влияние на въглеродния окис върху свойствата на стоманата
Въглероден окис в различни количества винаги има в газовата среда, но тъй като 
той е неразтворим в течния метал, не представлява за него непосредствена 
опасност. Напротив - той може да създаде защитна атмосфера над повърхността му.
Различна роля играе  СО,  образуващ се в самия метал при взаимодействие на  С с
окисите. В това отношение най-характерна е реакциятя между  С и  FeO :

FeO + C ↔ CO + Fe
Наблюдаващото се “кипене” на метала (отделяне на мехурчета образувани от СО) 
способства отстраняването на всички външни включвания. Обаче ако в момента на 
кристализация в метала няма нужните разкислители (Si, Mn), способни да потушат 
реакцията  на по-нататъшно образуване на СО, то “кипенето” на заваръчната вана 
мож да продължи и да доведе до нежелателно снижаване съдържанието на 
въглерода, а така също и до образуване на пори в метала на шева.
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- влияние на въглеродния окис върху свойствата на стоманата
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окисите. В това отношение най-характерна е реакциятя между  С и  FeO :

FeO + C ↔ CO + Fe
Наблюдаващото се “кипене” на метала (отделяне на мехурчета образувани от СО) 
способства отстраняването на всички външни включвания. Обаче ако в момента на 
кристализация в метала няма нужните разкислители (Si, Mn), способни да потушат 
реакцията  на по-нататъшно образуване на СО, то “кипенето” на заваръчната вана 
мож да продължи и да доведе до нежелателно снижаване съдържанието на 
въглерода, а така също и до образуване на пори в метала на шева.
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- свойства на шлаките
Химични свойства – определят се главно от степените на киселинност или 
основност (базичност) на шлаката.
Степен на киселинност  n се нарича отношението на сумите от молекулярните 
проценти на киселинните и основните окиси в шлаката:

Киселинни окиси: SiO2, TiO2 ,P2O5, B2O3 и др.
Основни окиси: FeO, MnO, NiO, CaO, BaO, MgO, Na2O, Cu2O, K2O и др.
Амфотерни окиси: Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, V2O5 и др.
Ако  n > 1 , шлаката е кисела, а ако  n < 1 – основна. Това разделяне обаче е доста 
условно, тъй като при определяне стойността на  n не се отчита активността на 
всеки от окисите. Много важно е да се знае в каква форма се намират различните 
окиси в дадената шлака – във вид на комплексни съединения или в свободно, 
дисоциирано състояние. 
Към момента на начало на втвърдявяне на шлаката отделните й съставящи имат 
форма на двойни и по-сложни комплексни съединения, а така също се намират в 
състояние на взаимни разтвори.
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Физичните свойства на шлаките се характеризират с:
• топлинни константи – температура на топене и размекване, топлоемкост, скрита 

топлина на топене и топлосъдържание;
• вискозитет в течно състояние и изменението й с температурата;
• газопроницаемост;
• плътност в течно състояние;
• свойства, определящи отделимостта на шлаката от Ме на шева в твърдо 

състояние
За по-голяма част от заваръчните шлаки е характерна голяма склонност към 

преохлаждане, което се обяснява с повишеният им вискозитет в течно състояние.
- главни системи на заваръчните шлаки
В зависимост от състава заваръчните шлаки могат да се разделят на три групи:
• Шлаки от окисен тип, представляващи смес от окиси на различни метали;
• Шлаки от солев тип – флуорни и хлорни соли на алкални и алкалоземни метали;
• Шлаки от окисно-солев тип, съставени от соли и окиси.
Независимо от принадлежността си към някоя от групите, шлаките се състоят от 

основа или “скелет” и добавки (примеси). 
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4. Разкисляване, легиране и рафиниране на метала на шева
Една от важните функции на флюсите или електродните покрития (обмазки), 
използвани при ЕДЗ е металургичната обработка на метала на шева: неговото 
разкисляване, легиране, модифициране и рафиниране. 
Във връзка с активното развитие на окислителните процеси при дъгово заваряване, 
практически винаги има нужда от разкислявяне на метала. За да се получи обаче 
наварен метал с даден състав и свойства само разкисляване не е достатъчно, тъй 
като метала губи някои полезни примеси в резултат не толкова от окисляването, но и 
от прякото изпаряване под въздействието на високите температури. За да се 
компенсират тези загуби, а така също и за да се въведат в наварения метал 
специални добавки от различни елементи, с цел повишаване на качествата му, 
успоредно с разкисляването се осъществява и легиране. И накрая наред с тези 
процеси е нужно да се рафинира метала, т.е. да се очисти от вредни примеси (S и P), 
попадащи в метала от шлаката.
Възможни са три основни вида окисляване на съставящите на метала и шлаката:
1) пряко окисляване, което в общ вид може да се представи с реакцията:

Тук протича непосредствено окисляване на елемента със свободен кислород с 
образуване на съответния окис. Такива процеси с редки изключения се съпровождат 
с отделяне на топлина, т.е. те са екзотермични.

MeOOMe  22
1
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2) окислявяне на низши окиси до висши;
3) окисляване на основата на обменни реакции – в общ вид се представя с 
реакцията:

където  М1 и  М2 – различни метали.
4.1. Разкисляване на метала при заваряване.
За да се осъществи разкисляване на Ме е необходимо да се изпълнят сл. условия:
1) внасяният като разкислител елемент трябва да бъде с по-голям афинитет към 
кислорода в сравнение с желязото.
2) получените след разкисляването продукти не трябва да се разтварят в 
разкислявания метал, а да се отделят в газовата или шлаковата фаза.
Процесът на отделяне на продуктите от разкисляването зависи от: физико-химични 
параметри, температура, време, вискозитет и плътност на Ме и шлаката, специфично 
повърхностно и междуфазно напрежение и др. Отделянето на чистите окиси на 
разкислителите от метала е винаги по-лошо, отколкото комплексните съединения от 
типа    МеО.R.O . Затова хпри разкисляване на стоманата се внасят два или 
повече разкислителя, представляващи феросплави (феросилиций, феротитан, 
фероалуминий) или сплави разкислители (силикоманган).
В най-общ вид разкисляването на желязото може да се запише така:

[FeO] + [R] = [Fe] + [RO] ,
където [R] – елемент-разкислител.

2121 MeOMeOMeMe 
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4.2. Легиране на метала при заваряване.
Легирането на метала на шева (МШ) се осъществява в резултат на постъпване на 
легиращия елемент (ЛЕ) в чист или свързан вид в заваръчната вана, което става по 
следния начин:
• постъпване на ЛЕ от разстопения основен метал (ОМ) – протича на стадий “вана”;
• от метала на електрода – протича на стадий “вана”;
• чрез електродното покритие (обмазка) или керамичен флюс – протича на стадий 
“капка” напълно или частично.
Легиращият метал образува отделна фаза в шлаката. При нагряване и топене на 
флюса протичат процеси на окисляване на ЛЕ, в резултат на което част от него не 
попада в заваръчната вана.
Различават се два стадия на окисляване на металните добавки:

- окисляване в твърдо състояние при изготвяне на продукта (сушене, 
прокаляване) и нагряване на флюса до температурата му на топене;

- окисляване в течно състояние. 
При наличие на газообразен кислород степента на окисляване се определя от 
стойността на еластичността на дисоциацията на окиса и от парциалното налягане 
на кислорода. Окислителната фаза се образува при дисоциацията на  CaCO3, MgCO3, 
Na2CO3 , тъй като карбонатите широко се използват в състава на заваръчните 
материали. При наличие на карбонати в покритието (обмазката) или флюса при 
температура 500 – 1200 K се създава окислителна атмосфера и окисляването на ЛЕ 
може да достигне 30%.
В течно състояние на флюса окислителният процес на ЛЕ протича както в шева.
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В състава на феросплавта протича реакция на окисляване на ЛЕ:

[FeO] + [Л] = [ЛО] + [Fe]
Феросплавта се обогатява с желязо (Fe) и обеднява на легиращи елементи (ЛЕ).
Степента на окисляване на феросплавта се определя от окислителната способност 
на шлаката и концентрацията на окиси (ЛО) и на легиращия елемент в шлаката. И в 
този случай загубата на ЛЕ ще зависи от спец. повърхност на феросплавта (колкото 
са по-дребни зърната, толкова по-голяма е спец. повърхност и толкова по-голяма е 
степента на окисляване) и от скоростта на преминаване то й в шева, която определя 
времето на окисляване в течната шлака.
Химическият състав  на шева при заваряване под слой от керамичен флюс зависи от 
режима на заваряване, който изменя реагиращите маси на метала и шлаката.
При постоянен режим на заваряване хим. състав на МШ може да бъде 
предварително определен. Пресмятането на съдържанието на всеки елемент в МШ 
се извършва по формулата:

[Xm] = γ0 X0 + Xe(1 + γ0 ) ± ∆X
където X0 – съдържание на елемента в ОМ;

γ0 – частта на участие на ОМ в шева;
Xe – съдържание на елемента в електродния метал;
∆X – коеф. на усвояване, който определя прехода на дадения елемент от 

състава на покритието (обмазката), флюса или газа в МШ (+) или от МШ в околната 
среда (-). Определя се експериментално.
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4.3. Рафиниране на метала на шева (МШ) при заваряване.
Рафинирането е една от основните металургични реакции, протичащи едновременно 
с окисляването и легирането и представлява очистване на МШ от вредни примеси –
сяра (S) и фосфор (P).
Сярата (S) е винаги вредна при заваряване, понеже образува относително 
леснотопими евтектики  Me – MeS, които създават условия за образуване на 
пукнатини в МШ.
Общо понижаване на съдържанието на S в метала при заваряване се осъществява 
като се използват високоосновни, богати на СаО шлаки. Обезсеряването на МШ 
протича главно по реакцията: [FeS] +(CaO) = (CaS) +[FeO]
Паралелно с тази реакция се осъществява и разпределението  на S и O между 
метала и шлаката:

Процентното съдържание на сяра в МШ ще бъде толкова по-малко, колкото е по-
малко съдържанието на кислород в МШ и на сярата в шлаката и основността й е по-
висока.
В метала на ваната се развиват реакциите:

Там протича и реакцията: ,

но нейната ефективност е много малка, тъй като се развива при понижени 
температури, когато скоростта на протичане на процесите се забавя.

)(][);(][ FeOFeOFeSFeS 

][)()(][];[)(][)( 22 FeOMnSMnOFeSFeFCaSFeSCaF 

][)(][][ FeMnSMnFeS 
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Фосфорът (Р) почти винаги е вреден за МШ, тъй като снижава неговата пластичност 
и повишава склонността на шева към образуване на горещи пукнатини в стоманите 
от аустенитен клас. При кристализация на стоманата Р образува съединения на Fe 
(Fe3P, Fe2P, FeP, FeP2), отличаващи се с крехкост. Тези кристали могат да станат 
зародиши на пукнатини. В стоманите Р образува частично разтворими във ферита 
два вида фосфиди:

Фосфорът се отнася към силно ликвиращите примеси, т.е. такива, които се 
разпределят доста неравномерно в метала. Ликвацията на Р усилва въглерода. При 
това е възможно образуването на леснотопима евтектика от троен тип  Fe + P + C , 
още повече снижаваща якостта на метала.
Отстраняването на Р от заваръчната вана е основано на неговото окисляване и 
последващо свързване на фосфорния анхидрид  Р2О5 в здраво лесноотшлаковано 
комплексно съединение. Според нарастващата сила на сродството към анхидрида  
Р2О5 основните и амфотерни окиси могат да се разположат в следния ред:

Fe2O3→ Al2O3 →FeO →MnO →MgO →CaO.
Окисляването на фосфора става в заваръчната вана в съответствие с реакциите:

2Fe2P + 5FeO P2O5 + 9Fe или 2Fe2P + 5FeO P2O5 + 9Fe .
След това започва процес на свързване на фосфорния анхидрид. Най-активен е 
процеса, протичащ по реакцията:

3CaO + P2O5 (CaO)3. P2O5 или     4CaO + P2O5 (CaO)4. P2O5 .

).%75,21_(2
);%63,15_(3

2

3

PPFePFe
PPFePFe
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По-малко активни са процесите:
3MnO + P2O5 (MnO)3. P2O5 или     4MnO + P2O5 (MnO)4. P2O5 .

Ако обединим реакциите на окисляване и свързване ще получим:

2Fe2P + 5FeO + 3CaO (CaO)3.P2O5 + 9Fe

2Fe3P + 5FeO + 4CaO (CaO)4.P2O5 + 11Fe

Киселите шлаки по-лошо отстраняват фосфора от МШ при заваряване. В тях 
основните окиси CaO, MnO и FeO  са свързани в силикати, което предизвиква 
развитието на последните обединени реакции наляво. При това се увеличава 
съдържанието на фосфор в МШ и се затормозява отделянето му в шлаката. Може да 
се очаква, че с понижаване на температурата фосфорът активно ще преминава в 
шлаката. В това отношение късите шлаки са по-ефективни от дългите.
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1.Металургични и технологични св-ва на заваръчните материали
Заваръчните материали осигуряват възможността за протичане на заваръчните 
процеси и получаване на качествено съединение. Това са: електроди (топими и 
нетопими), допълнителни пръчки и телове, защитни газове и флюси. Те изпълняват 
разнообразни металургични и технологични функции.
Металургични функции – защита на зоната на заваряване от въздуха, легиране, 
разкисляване и рафиниране на метала.
Технологични функции – осигуряване устойчивостта на ЕД и ЕШ процес, запълване 
на пространството, образувано от скосените краища с допълнителен материал, 
формиране повърхността на шева и др.
1.1. Заваръчни електродни материали.
• Топими електроди за РЕДЗ;
• Нетопими електроди – волфрамови, графитни и въгленови;
• стоманени заваръчни телове: 
– помеднени и непомеднени; 
– нисковъглеродни, легирани и високолегирани; 
– специални (за заваряване на цветни метали и сплави); 
– тръбно-флюсови: 

*според предназначението – за заваряване на различни видоове стомани, чугуни, 
цветни метали и сплави; 

*за наваряване; 
*според способа на защита – самозащитни и с допълн. защита от газ или флюс;
*Според състава на пълнителя – рутил-органични, карбонат-флуоритни, 

флуоритни, рутилови и рутил-флуоритни (първите 3 са самозащитни, а последния –
за заваряване в защитна среда от СО2).
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Фиг. 1.1. Конструкция на тръбно флюсови телове
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1.2. Изисквания към електродите – да осигуряват: устойчиво горене на дъгата; добро 
формиране на заваръчния шев; получаване на определен хим. състав на МШ; 
равномерно топене на елестрода и обмазката; минимални загуби на електроден 
метал; висока производителност; лесно отделяне на шлаката; достатъчна якост на 
обмазката; запазване на физико-хим. св-ва за определено време; мин. токсичност 
при изготвяне и заваряване; получаване на шев със зададена форма; възможност за 
даваряване във всички простр. положения; получаване на шев със специални 
качества и др.
За удовлетворяване на всички тези изисквания в обмазките на електродите се 
въвеждат следните 9 групи вещества:
І. Шлакообразуващи:

1.Основни – FeO, MnO, CaO, Na2O, K2O
2.Кисели – SiO2
3.Амфотерни – TiO2, Al2O3
4.Соли – CaF2
ІІ. Газообразуващи: дърв.брашно, крахмал, декстрин, брашно, целулоза, пластмаса. 
ІІІ. Газошлакообразуващи: CaCO3, MgCO3 и др.
ІV. Разкислители: фероманган, феросилиций, фероалуминий, феротитан.
V. Модификатори: Al, Ti.
VІ. Легиращи: Ni, Cr, V, W, Mo, Ti, Nb и др.
VІІ. Стабилизиращи: Na2O, K2O
VІІІ. Свързващи: Na2SiO3, K2SiO3
ІХ. Пластификатори: каолин, бентонит, декстрин и др.
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1.2. Изисквания към електродите – да осигуряват: устойчиво горене на дъгата; добро 
формиране на заваръчния шев; получаване на определен хим. състав на МШ; 
равномерно топене на елестрода и обмазката; минимални загуби на електроден 
метал; висока производителност; лесно отделяне на шлаката; достатъчна якост на 
обмазката; запазване на физико-хим. св-ва за определено време; мин. токсичност 
при изготвяне и заваряване; получаване на шев със зададена форма; възможност за 
даваряване във всички простр. положения; получаване на шев със специални 
качества и др.
За удовлетворяване на всички тези изисквания в обмазките на електродите се 
въвеждат следните 9 групи вещества:
І. Шлакообразуващи:

1.Основни – FeO, MnO, CaO, Na2O, K2O
2.Кисели – SiO2
3.Амфотерни – TiO2, Al2O3
4.Соли – CaF2
ІІ. Газообразуващи: дърв.брашно, крахмал, декстрин, брашно, целулоза, пластмаса. 
ІІІ. Газошлакообразуващи: CaCO3, MgCO3 и др.
ІV. Разкислители: фероманган, феросилиций, фероалуминий, феротитан.
V. Модификатори: Al, Ti.
VІ. Легиращи: Ni, Cr, V, W, Mo, Ti, Nb и др.
VІІ. Стабилизиращи: Na2O, K2O
VІІІ. Свързващи: Na2SiO3, K2SiO3
ІХ. Пластификатори: каолин, бентонит, декстрин и др.
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1.4. Защитни газове
Инертни газове – не влизат в хим. реакции с метала и не се разтварят в него. Това 
са едноатомни газове със запълнена външна електронна обвивка (Ar, He и смесите им).
Активни газове – защитават зоната на заваряване от въздуха и едновременно с 
това реагират химически с метала (СО2 – окисляващо и навъглеродяващо действие).
1.5. Заваръчни флюсове
Функции – осигуряване на: защита на МШ в заваръчната вана; устойчиво горене на 
дъгата, формиране на шева; отделимост на шлаковата кора; устойчивост срещу 
образуване на пукнатини; получаване на определен хим. състав на МШ и др.
Класификация
според предназначението – за ЕД и ЕШ заваряване и наваряване, за мех. 
заваряване и наваряване на въглеродни стомани, за легирани стомани, цветни 
метали и сплави;  
хим. състав – основни (базични) и кисели;  
по способа на изготвяне – топени и нетопени (керамични, спечени, смеси);  
строежа на зърното.
Шлаките не изолират метала от околната среда, а само заменят непосредственото 
взаимодействие с дифузионно. През шлаката могат да дифундират газове или 
метали, които на разделителната граница “газ-шлака” се окисляват, връщат се към 
метала на ваната и предават свързания кислород. Например желязото може да 
пренася кислорода по следната схема:



7

ГАЗ O2
--------------------------------------------------------------------------------------

6(FeO) + O2 → 2(Fe3O4)
ШЛАКА

2Fe + 2(Fe3O4) → 8(FeO) 
--------------------------------------------------------------------------------------

МЕТАЛ 6[FeO]    2Fe 8[FeO] 

Взаимодействието на шлаковата фаза с метала зависи от състава и температурата 
на взаимодействие. Равновесието между компонентите на шлаковата и металната 
фаза и възможностите за възникване на окислително-възстановителни процеси се 
определя от обобщения закон на разпределение.

Според химическия си състав шлаките се делят на основни (когато в състава 
преобладават основни окиси) и кисели (когато в състава преобладават кисели 
окиси). Най-често срещаните компоненти на шлаковата фаза според химичния им 
състав се разпределят така:
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Киселинността на шлаката се определя с коеф. на киселинност К по формулата:

Пресметнатите по тази формула дават твърде приблизителна представа за 
киселинността или основността на шлаките, понеже някои окиси (TiO2 и Al2O3) могат 
да се проявят в различни условия или като кисели или като основни. Обикновено се 
смята, че при  К > 1  шлаката е кисела, а при  К < 1 – основна.

)~.........()()(
)~.........()()( 22

окисиосновниMgOCaO
окисикиселиTiOSiOК
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2. Кристализация на метала на шева
Преминаването на заваръчната вана от течно в твърдо състояние се нарича 
кристализация, а структурата на МШ, формирана в резултат на първичната 
кристализация носи название първична структура.
Кристализацията на заваръчната вана се отличава съществено от кристализацията 
на метала в леярска форма и има следните по-важни особености:
• ограничен обем на разстопения метал в заваръчната вана;
• малка продължителност на съществуване на заваръчната вана, тъй като 
кристализацията на метала се извършва с големи средни скорости на нарастване на 
кристалите;
• значително движение на метала във ваната, в резултат на което се получава 
смесване на електродния с основния метал;
• кристализацията се осъществява в условия на нагряване на ваната от дъгата, като 
фронта на кристализация се премества заедно с дъгата;
• наличие на големи градиенти на температурата за сметка на прегряване на метала;
• наличие на ограничен брой кристализационни центрове във ваната (частично 
разстопени зърна по границата на сплавяване);
• в по-голяма част от случаите при заваряване съставите на електродния и основния 
метал се отличават, което предизвиква нееднородност на състава на течния метал в 
различни участъци от ваната.
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2.1. Образуване на заваръчния шев при заваряване

Фиг. 2.1. Схема на образуване на заваръчния шев при заваряване
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2.2. Зони на заваръчния шев

Фиг. 2.2. Строеж на заваръчния шев:
а – основен метал (ОМ); б – зона на термично злияние (ЗТВ); в – метал на шева (МШ)

Метал на шева

ЗТВОсновен 
метал
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2.3. Кристализация на метала в заваръчната вана

Фиг. 2.3. Схема на кристализацията на метала в заваръчната вана
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Фиг. 2.4. Кристализация на метала на шева
Фиг. 2.5. Граница на сплавяване
и формиране на кристалите
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3. Структура и свойства на шева и околошевната зона
3.1. Методи за регулиране на първичната кристализация в заваръчните шевове
Първичната структура на шева оказва голямо влияние върху свойствата на 
наварения метал, особено ако по-нататък той не се подлага на ТО, прокатка или 
коване. Затова е важно първичната структура да бъде дребнозърнеста и по 
възможност с равноосни кристали и незначителна химична нееднородност. Тогава 
свойствата на метала ще бъдат достатъчно високи и без последваща обработка. 
Пътят за регулиране процеса на първична кристализация е следният:
3.1.1. За намаляване на хим. нееднородност и повишаване устойчивостта на метала 
към образуване на кристализационни пукнатини трябва правилно да се подбира 
съотношението между дълбочината  Н  и ширината  В  на заваръчната вана. 
Коефициентът на формата на ваната  ψ = В/Н  зависи от много фактори – метода и 
режима на заваряване, състава на метала, заваръчните материали и т.н.
Тясната и дълбока вана от  първи тип (фиг. 3.1а; ψ < 2) създава неблагоприятна за 
кристализацията на метала схема. Такива шевове са склонни към образуване на 
кристализационни пукнатини. Обратно – в широка и плитка вана (фиг. 3.1а; ψ > 2) 
условията за кристализация са значително по-добри, тъй като последните порции 
течен метал, най-замърсени от примеси, се оказват изместени от растящите 
кристали в най-горната част на шева и не създават опасна отслабена зона. 

Фиг. 3.1. Влияние на формата на шева от първи тип върху разположението на ликв. примеси
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В заваръчната вана  втори тип (фиг. 3.2)  стълбчатите кристали, растящи в 
радиално направление, в зависимост от  ψ , се срещат един с друг по няколко 
начина: с върховете (а), под тъп (б) или под остър ъгъл. Но кристалите могат да 
растат и в осово направление, и изкривявайки се, се срещат само с върховете си (г).
В първите два случая (фиг. 3.2а,б), които отговарят на малки стойности  на  ψ, 
шевовете са по-склонни към образуване на кристализационни пукнатини и повече се 
замърсяват с неметални включвания. В случая, когато кристалите се срещат под 
остър ъгъл (фиг. 3.2в), те имат среден коефициент на формата  (ψ = 2)  и притежават 
по-висока устойчивост към образуване на кристализационни пукнатини. Най-добра 
форма на ваната е чашовидната  (ψ = 3). В нея
кристалите растат в осово направление 
(фиг. 3.2г) и не се срещат един с друг с 
върховете си. Ориентирайки се към оптималната 
форма на ваната, което значи и към сечението на 
шева, може да се получи най-благоприятно 
разположение на стълбчатите кристали.  

Фиг. 3.2. Изменение направлението на растежа на стълбчатите кристали
в зависимост от коефициента на формата на заваръчна вана от втори тип
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3.1.2. За да се получи метал с висока якост и пластичност, устойчив към възникване 
на кристализационни пукнатини, е необходимо да се издребни неговата груба 
стълбчата структура. Това се постига с различни способи:
- въвеждане в заваръчната вана на модифициращи елементи (B; Ti; V; Nb; Zr и др.). 
Тези повърхностно-активни в-ва снижават енергията за образуване на зародиши –
центрове на кристализация, и повишават устойчивостта им.
- въвеждане в заваръчната вана на елементи, способстващи образуването на 
излишни фази от типа твърд разтвор (α-фаза), първични карбиди и др., което има 
особено значение при заваряване на легирани стомани и цветни метали.
- въздействие върху заваръчната вана с ултразвукови колебания, механични 
вибрации или електромагнитно смесване на метала на ваната.
- издребняване на структурата на МШ по пътя на изкуствено повишаване на 
скоростта на охлаждане на кристализиращата вана.

3.2. Процеси на вторична кристализация в МШ и ОМ
За ниско въглеродна стомана (сплав І – І) процесът на първична кристализация в 
заваръчната вана завършва при достигане на температура  Тс (фиг. З.3). Металът 
придобива аустенитна структура  γ-Fe , но аустенитните зърна се образуват в 
границите на първичните стълбчати кристали.
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При понататъшно понижаване на температурата не се наблюдават структурни 
изменения в метала чак до температура, 
съответстваща на началото на прекристали-
зацията (т. А3). Следващите структурни 
превръщания в твърда фаза се отнасят към
процесите на вторична кристализация на 
метала:
• начало – при температура  ТА3 ;
• край – при ТА1 – температура на евтектоидно
превръщане.
В т. А3 от аустенита започва отделяне на 
феритната съставяща  α-Fe (в резултат на
полиморфното превръщане  γ → α ). С 
отделянето на ферита оставащия аустенит се 
обогатява с въглерод в съответствие с кривата
GS и при темп. ТА1 става разпадането му  на 
мех. смес от ферит  (α-Fe) и цементит  (Fe3C), 
съдържаща  0,83 % С и известна като перлит.

Фиг. 3.3. Опростена диаграма на състоянието
желязо – въглерод (лява част) 

І

І
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Високите скорости на охлаждане, характерни за заваръчния цикъл, 
влияят на характера на превръщанията в наварения метал и затова 
крайните структури се отличават от равновесните. Могат да се 
отбележат следните общи особености на вторичните превръщания в 
наварения метал:
1) Излишният ферит успява да се отдели от от аустенита не напълно и 
затова към момента на евтектоидното превръщане той съдържа  < 0,83 
% С ;
2) в резултат на евтектоидното превръщане се образува малко повече 
количество перлит с ниско съдържание на въглерод, отколкото при 
равновесно превръщане;
3) перлитът има по-тънък (по-фин) строеж.

Скоростта на охлаждане е доста непостоянна във времето величина. В 
началния момент, след преминаване на дъгата през изследвания участък 
от метала, скоростта на охлаждане достига до  200 – 300 оС/s, а с 
течение на времето бързо намалява. Най-голямо влияние върху 
структурата на МШ оказва скоростта на охлаждане в температурния 
интервал на най-малката устойчивост на аустенита. Прието е напр., че тя 
е равна на мигновената скорост на охлаждане при средна температура 
за дадения интервал. В частност за нисковъглеродни стомани тази 
температура е  ~ 550 оС. 
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3.3. Строеж и свойства на околошевната зона

Фиг. 3.4. Строеж
на ЗТВ при

заваряване на 
нисковъглеродна

стомана
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1.Участъкът на непълно стопяване (преходна зона) представлява
преход от метала на шева към основния метал. Това е тясна ивица от 
основния метал, която при заваряване се е намирала в твърдо - течно
състояние (лежи между ликвидуса и солидуса на диаграмата). Този
участък се различава по химичен състав както от метала на шева, така и 
от основния метал. Свойствата на този участък понякога оказват
решаващо влияние върху работоспособността на заварената конструкция.

2.Участъкът на прегряване (Т=1000-1100оС до Т=1300-1400оС ) се 
определя от температура на окончателното втвърдяване. Поради силно
прегряване в този участък се получава значително уедряване на зърната. 
В участъка на прегряване металът има по-ниски механични свойства - по-
малка пластичност и по-малка жилавост на удара. При заваряване на 
легирани стомани в този участък могат да се образуват студени
пукнатини.

3.В участъка на нормализация (Т=900оС  до Т=1000-1150оС ) 
структурата е дребнозърнеста, тъй като се извършва прекристализация на 
метала.Отличава се с добри механични качества. 
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4.В участъка на непълна прекристализация (Т=723-900оС) се 
извършва прекристализация само на част от структурата на метала. 
При нагряване в в този температурен интервал ферита на основния
метал остава непроменен, а перлита се превръща в аустенит. След 
охлаждане от аустенита се отделя ферит и перлит.

5.Участък на рекристализация е характерен за температурен
интервал от 500°С до 723°С. Протича рекристализация на пластично 
деформираните метали. Харектеризира се с намаляване на 
механичните качества на метала
6.Участък на стареене. Структурата на метала в околошевната
зона, която се загрява под 500 °С, обикновено не се отличава от 
структурата на студения основен метал. Въпреки това механичните
свойства на метала в тази област се изменят до известна степен. 
Така например в областите, загрети от 150 до 450 °С якостта на 
опън и границата на провлачане се повишават, а относителното
удължение и жилавостта на удар се понижават, което понякога може
да доведе до възникването на пукнатини в този участък. Тези
изменения на механичните свойства се дължат на явлението
стареене, което се изразява в отделянето на карбидни или нитридни
частици.
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4. Дефекти на заваръчните съединения
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5. Механични свойства на заваръчните съединения
При заваряване термичният цикъл на нагряване и охлаждане на метала се характе-
ризира от скоростта  w , с която се извършва. Тя е непостоянна величина, особено 
при охлаждане, което е от особено значение за НВ и НЛ стомани. След 
преустановяване внасянето на енергия в разглеждания участък, скоростта на 
охлаждане достига до 300 оС/s . Причината е значителните стойности на 
температурата, а също и смяната на фазовия състав на разгл. точка, при което 
настъпват изменения в топлофизичните й свойства. w оказва най-голямо влияние в 
температурния интервал на минимална устойчивост на аустенита (АС3 – 500 оС) при 
заваряване на стомани. С повишаване на  w в този интервал нараства равномерно 
количеството перлит, а също и дисперсността му. При екстремни значения на  w над 
критичните, в наварения метал могат да се образуват неравновесни структури.
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Увеличаването на количеството финодисперсен
перлит води до повишаване на механичните 
свойства. Същото се отнася и за метал с 
неравновесна структура, но пластичните 
свойства рязко намаляват (фиг. 5.1).
При създаване на условия за продължително
престояване на метала при температури около Тs , 
но по-ниски от нея, при стоманите се създават 
условия за поява на видманщетенова структура, 
характеризираща се с ниски механични свойства и 
преди всичко ниска ударна жилавост.
Съществено положително влияние върху структу-
рата и свойствата на заваръчните съединения и 
по-специално на МШ има броя на слоевете. Всеки 
следващ слой наварен метал извършва своеобразна 
термообработка на предходния, при което структу-
рата му издребнява. Последния слой запазва лятата 
си структура, но свойствата й са значително 
подобрени вследствие: 
1) значителното количество кристализационни
центрове по фазовата граница с предходния слой;
2) намален температурен градиент, вследсвие тем-
пературата, създадена от предходния слой –
създават се условия за по пълно протичане на
дифузионните процеси.

Фиг. 5.1. Изменение на свойствата на МШ 
при различни скорости на охлаждане
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6. Заваряемост на металите
Заваряемостта е технологично свойство на металите да образуват в 
процеса на заваряване съединения, отговарящи на определени 
конструктивни и екслоатационни изисквания. Различават се физична и 
технологична заваряемост.
Физична заваряемост – способността на материалите да образуват 
монолитно съединение с химически връзки при използване на някой от 
известните методи на заваряване. Такава заваряемост притежават 
практически всички технически сплави, чисти метали, а и много двойки 
“метал – неметал”.
Технологична заваряемост – характеризира възможността за получаване 
на съединение с установена технология на заваряване, отговарящо на 
изискванията и с качества, съобразени със спецификата на конструкцията 
и условията на експлоатацията й. Счита се за добра, ако се получават 
доброкачествени съединения при използване на няколко различни метода 
на заваряване, стандартно оборудване, недефицитни заваръчни материали 
и общоприетите технологии.
Фактори, които влияят на заваряемостта:

- химическият състав на материала;
- топлофизичните свойства;
- механичните свойства;
- специалните физико-химични свойства, определящи активността на 

реакциите в заваръчната вана.
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Заваряемостта се установява с помощтта на три групи изпитвания:
• Група И – изследователски изпитвания, в резултат на които се определят:
- нормативните значения и свойствата на ЗС или на отделни участъци от него;
- границите на допустимите параметри на термичния цикъл на ЗШ и ЗТВ;
- типът и марката на електродите, заваръчните телове, флюсове, защитни газове и 

др. Заваръчни материали, осигуряващи най-добри свойства на ЗС;
- методите на изпитване на дадения материал, необходими и достатъчни за оценка 

на неговата заваряемост.
• Група Т – технологични изпитвания, провеждани в НИ звена при разработване 

на рационална технология за заваряване на типови конструкции за оценка 
пригодността на материала. Извършват се по утвърдени нормали. Изпитват се 
лабораторни образци, възли от конструкциите или техни модели.

• Група К – контролни изпитвания, извършвани от завода-производител на 
материала с цел установяване на съответствие на получените свойства със 
зададените.

Заваряемостта на стоманите е прието да се оценява по следните показатели:
1) Склонност на материала към образуване на студени и горещи пукнатини;
2) Склонност към изменение на структурата в околошевната зона (ЗТВ) и 

образуване на закалъчни структури;
3) Физико-механични качества на ЗС;
4) Съответствие на специалните свойства на заваръчното съединение на 

техническите условия на експлоатация (топлоустойчивост, износоустойчивост, 
корозоустойчивост и др.). 



29



11

Технически университет – Варна
Катедра МТМ

гл. ас. д-р Десислава Минчева



2

Напреженията и деформациите се предизвикват от неравномерното
високотемпературно нагряване на елементите на конструкцията при
заваряване. С разпространение на топлината и изравняване на температурата
протича непрекъснато изменение на напреженията и деформациите в различни
точки на заваряваните детайли. За разлика от температурното поле, което
изчезва след пълното изстиване на конструкцията, полето на напреженията не
изчезва, тъй като процесът на неговото образуване при заваряване е
необратим. Затова след пълното изстиване в заваръчната конструкция има
остатъчни напрежения и деформации.

Определянето на заваръчните напрежения и деформации  се причислява към
класа на температурните задачи, които се характеризират с наличието на 
следните условия:
 в ограничени зони на тялото, което е обект на заваряване, температурата се 

изменя в широки граници – от температура на околната среда до температура 
на кипене;

 температурното поле се движи заедно с източника на топлина и температурата
на всяка точка в зоната на нагряване се изменя в съответствие с цикъла на 
нагряване и охлаждане;

 наличие на подвижни еластични, еластично-пластични и пластични зони, 
преместващи се по тялото заедно с източника на топлина;
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 изменение на физико-механичните характеристики на метала в зоната на 
интензивно нагряване;

 след охлаждане тялото се намира в еластично-пластично деформирано
състояние, но след прилагане на външни сили то може да се окаже частично
в условия на сложно натоварване.

Определянето на напреженията и деформациите е свързано и с някои
проблеми, по-важни от които са:
 в стадия на проектиране на заваръчни конструкции да се прави

количествена оценка на възникващите при заваряването напрежения и 
деформации и избор на най-рационален вариант за последователност на 
сборка и заваряване с оглед получаване на минимални напрежения и 
деформации;

 определяне на технологични допуски на заваръчните конструкции;
 прогнозиране на технологичната и експлоатационна якост на

заваръчните съединения.
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗАВАРЪЧНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ

ЗАВАРЪЧНИ НАПРЕЖЕНИЯ
Напреженията, възникващи при заваряване се отнасят към собствените
напрежения, които съществуват в конструкцията и при отсъствие на външно
натоварване. Те се разделят на макронапрежения (напрежения от І род) и
микронапрежения (напрежения от ІІ род).

При оценка влиянието на собствените напрежения върху якостта и
деформациите на детайлите и конструкциите се отчита действието на
макронапреженията, които освен че се получават при заваряване, се
формират и от външното натоварване. Собствените напрежения са
двузначни. Опъновите усилия се уравновесяват от натискови във всички
сечения, което е основна особеност на собствените напрежения,
включително и на заваръчните.



5

Те могат да се класифицират по няколко признака:

 според времето на съществуването им – временни и остатъчни
напрежения;

 според направлението им на действие – надлъжни и напречни;

 според причината за появата им – температурни (изчезват след 
пълно изстиване на конструкцията), структурни (възникват при 
заваряване на някои легирани и закаляващи се стомани) и 
напрежения, предизвикани от пластична деформация на метала в 
района на шева (практически винаги съществуват в заваръчните
конструкции)

 според характера на действие – активни и уравновесяващи
напрежения.
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ЗАВАРЪЧНИ ДЕФОРМАЦИИ

Заваръчни деформации се наричат относителните удължения и
премествания в околността на разглеждана точка, както и огъвания, ъгли
на завъртане, изменения на линейни размери на конструкциите, макар че
последните са премествания и представляват интегрални характеристики,
зависещи от деформациите на конструкциите като цяло. В теорията на
заваръчните напрежения обаче не се прави разграничение между тези
понятия и обикновено под понятието заваръчни деформации се разбира
именно огъвания, т.е. провисвания, скъсявания и ъгли на завъртане.

Както и напреженията, заваръчните деформации биват временни и
остатъчни, надлъжни и напречни. Деформациите, предизвикващи
изкривявания на формите и изменение на размерите на целия елемент
или конструкция се наричат общи (фиг. 1), а тези, разпространени само
върху отделни елементи на конструкцията - местни заваръчни
деформации (фиг. 2).
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Фиг. 1 Общи заваръчни
деформации в плоска 

конструкция

Фиг. 2. Местни заваръчни деформации
а - провисвания на краищата при заваряване на 

листи; 
б - деформации от загуба на устойчивост; 
в, г, д – ъглови деформации; е - гъбовидна

деформация; 
ж – деформации при заваряване на листи; 

з – ребристост на плоски оребрени конструкции
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Определяне на общите заваръчни деформации и напрежения при 
заваряване на греди

При заваряване на пояса към стената на Т-образна греда се получават
следните деформации:
 провисване f ;
 надлъжна деформация ∆L на линията на гредата, минаваща през центъра 

на тежестта (ЦТ) на сечението й;
 ъглови деформации.

Тези деформации се пресмятат в следната последова-телност: 
а) в зависимост от зададените метод на заваряване и параметри на режима се 
изчислява линейната енергия на заваряване qл:

където: Uд – напрежение на дъгата, V;
І – големина (сила) на тока, А;
ηеф – ефективен к.п.д. на процеса заваряване;
vз – скорост на заваряване, cm/s.

cmJ
v
IU

q
з

ефд
л /,

.. 
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б) определя се площта FS1 и ширината bS1 на пластичната зона от полагане
на първия заваръчен шев:

където: F – площ на напречното сечение на гредата, cm2;
Zc – разстояние от ЦТ на напречното сечение на гредата до оста на 

заваръчния шев, cm;
Iy – инерционен момент на сечението на гредата, cm4;
εs – деформация, съответстваща на границата на провлачване на

материала;
- обобщена топлофизична характеристика на материала, cm3/J;
c.ρ – обемна топлоемкост на материала, J/cm3.K;
ρ – плътност на на материала на гредата, g/cm3;
μx – коефициент на надлъжна пластична деформация;
α – температурен коеф. на линейно разширение, 1/K;
qл – линейна енергия на заваряване, J/cm;
bS1 – ширина на пластичната зона от полагане на първия заваръчен

шев, cm;
FS1 – площ на пластичната област, получена от полагане на първия

заваръчен шев, cm2;



.с
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δ0 – дебелина на пластините, които се срещат в шева, cm;
δ0 = δ – при наваряване на шев върху 1 детайл (фиг.3а-І);
δ0 = 2δ – при челно заваряване на пластини с еднакви дебелини (фиг.3а-ІІ);
δ0 = δ1 + δ2 – при челно заваряване на елементи с различни дебелини (фиг.3а-ІІІ);
δ0 = δр + δп – при заваряване на Т-образен елемент (фиг.3а-ІV).

Фиг. 3. Определяне площта и ширината на зоната на пластична деформация в околността на 
заваръчния шев

а – при различни случаи на челни ЗС и при 1 шев на Т-образно ЗС;
б – при близко разположени челни заваръчни шевове; 

в – при 2 заваръчни шева на Т-образно ЗС
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в) определяне на коефициента Kп , отчитащ увеличението на 
пластичната зона от полагане на втория шев (фиг. 3в):

където: k – катет на ъгловия заваръчен шев, cm;
δc – дебелина на стената на Т-образната греда, cm;
δп – дебелина на пояса на Т-образната греда, cm;

г) изчисляване обема на надлъжно скъсяване на заваръчното
съединение за единица дължина на гредата:

1

).(1
S

пc
П F

kK 


2,.
.

cmkq
c

v Плxx 


д) определяне на характерните деформации на сечението на гредата:

- действителна деформация на линията, минаваща през ЦТ на сечението на 
гредата;

- кривина на проекцията на оста на гредата върху равнината XOZ, където Zc –
координата на ЦТ на сечението на гредата по оста Z.

F
vx0

cm
I
ZvC
y

cx
Y /1,.
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е) определяне на общите деформации на Т-образната греда:
- скъсяване по централната ос  ∆L0 :

cmL
F
vL x ,0 

- ъгъл на завъртане на единия край на гредата спрямо другия φY:

radLCL
I
Zv

Y
y

cx
Y ,..



- максимално провисване на гредата fZ:

- изменение дължината на горната линия на стената на гредата ∆L′ :

cmLf Y
Z ,

8
.



cmZLL Y ,.0  
- изменение дължината на долната линия на пояса на гредата ∆L′′ :

cmZLL Y ,.0  
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Тук : L – дължина на гредата, cm;
F – площ на напречното сечение на гредата, cm2;
Z′ – разстояние от ЦТ на сечението до най-горната му точка, cm;
Z′′ – разстояние от ЦТ на сечението до най-долната му точка, cm.

ж) определяне на пълната деформация в зоната на заваръчния шев εш :

където: Fпр – приведена площ на сечението на гредата, която характеризира
коравината й срещу огъване, предизвикано от обемни изменения на метала 
при заваряване, m2.

пр

x
ш F

v
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При симетрични сечения (напр. Т-образни греди) Yc=0 и тогава

където:  , cm (респ.  , cm).

Напреженията в заваръчния шев σх(ш) и по неутралната линия  σх(0) се 
изчисляват по формулите:

където: Е – модул на еластичност (модул на Юнг), N/mm2.

21
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ZFF
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Методи за намаляване на заваръчните напрежения, деформации   и 
премествания

В основата на известните методи за намаляване на заваръчните напрежения и 
изкривявания на формата на заварените конструкции лежат три основни 
метода:
1. Намаляване на обема на пластично деформиран метал и намаляван на 
нивото на пластична деформация.
2. Създаване в зоната на ПД, възникваща при нагряване , на деформация с 
противоположен знак.
3. Компенсиране на възникващите напрежения и деформации чрез симетрично 
разполагане на заваръчните шевове, създаване на допълнителни зони на 
пластична деформация, предварителни премествания, осигуряване на 
свободно свиване.

Основните методи за намаляване на остатъчните заваръчни напрежения 
са: 
Подгряване при заваряване, което води до преразпределение на
температурното поле.
Проковаването, което се използва, както в процеса на заваряване в зоната на
охлаждане, така и след пълното изстиване на метала.
Валцоване на завареното съединение
Отвръщане на заварената конструкция
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Основните методи за намаляване на заваръчните деформации и
премествания са следните:

1. При разработване на конструкцията да се използват конструктивни решения
като:
 минимален обем от наварен метал;
 Метод на заваряване с минимално влагане на топлина;
 Гредите да се проектират така, че моментите от свиваща сила да се

компенсират взаимно;
 Последователността на монтажно-заваръчните работи да бъде такава, че

инерционните моменти на площите на напречните сечени да бъдат
максимални;

 В някои случаи е необходимо да се осигури свободно свиване за да се
избегне деформирането на цялата конструкция;

 В конструкциите с тънкостенни елементи шевовете да се разполагат в зона с
повишена коравина или близо до нея;

 Когато се предвиждат нежелателни изкривявания на конструкцията следва са
се предвиди възможност за последващо изправяне.



17

2. При разработване на технологията и реализирането на заваряването се
използват следните похвати:
 Рационална последователност на монтажно-заваръчните операции

(например конструкцията се разбива на възли)
 Използване на режими с минимално влагане на топлина или многопроходни

шевове с регулиране на химичния състав или скоростта на охлаждане;
 Използване на заваръчни-монтажни приспособления;
 Размерите на заготовките се определят с отчитане на последващо свиване
 Предварителна деформация или разполагане на заготовките под ъгъл,

който се компенсира в резултат на заваряването;
 Принудително охлаждане на зоната на заваряване по време на

реализиране на процеса - намалява се зоната обхваната от ПД;
 Създаване на опънови напрежения на заваряваните детайли за

компенсиране на свиващата сила (използва се при заваряване на греди).

3. Изправяне на заварени конструкции
 Валцоване на шева и околошевната зона;
 Термично изправяне – нагряване на опънатите влакна извън зоната ,

обхваната от пластична деформация.
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