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Резюме: Разработен е нов метод и устройство за изпитване и оценяване склонността към 
образуване на студени пукнатини на ъглови заварени съединения от високояки стомани, 
който обхваща създаване на система за натоварване, закрепващо приспособление, подходящи 
пробни тела, система за отчитане на основните параметри,  температура и прилагано 
усилие на натоварване. 
 
 

Вагоностроенето, като един от клоновете на индустрията с голяма интензивност на 
заваръчни работи, от години полага усилия да намали производствените разходи, като 
същевременно се увеличи качеството на заварените съединения, които са жизнено важни за 
подложената на корозинно влияние на околната среда и на сериозните напрежения от 
пренасяните товари. Вагонът представлява сложна заварена конструкциия  изработена от 
студено валцована листова стомана с повишени якостни характеристики. 

Водещите фирми за производство на вагони в Швеция, Норвегия и др. съчетават 
използването на тези стомани с внедряване на лазерно-хибридното заваряване (фиг.1) във 
вагоностроенето, което дава висока производителност и изключителна експлоатационна 
надеждност на заварените конструкции. Този нов метод се използва успешно във 
вагоностроенето за постигане на висококачествен заваръчен процес, като благодарение на 
сравнително малката внесена топлина се избягват термичните деформации и с това 
допълнителните разходи за последваща обработка като изправяне и напасване на детайлите.  

Отделните детайли и възли, както и вагонът като цяло, работят при тежки 
експлоатационни условия. Изложени са на многобройни механични въздействия, атмосферна 
корозия, влиянието на превозваните влажни или химически активни товари, абразивно 
износване, топлинно въздействие на околната среда и товарите в един широк температурен 
диапазон и други. Основна задача при избор на материал е оптимизиране якостните параметри 
в зависимост от експлоатационните условия. Безусловна необходимост е удовлетворяване 
изискванията за рационална технология на производство и ремонт, гарантиране якостта при 
статични, вибрационни, ударни, включително и отделни случаи на претоварване. 

Избраният материал, както и конструктивното оформление, базиращо се на правилно 
избрана методика за изчисление, имат определено значение за снижение собственото тегло на 
отделните елементи, също и общата тара на вагона, външното оформление на конструкцията, 
технологичността и ремонтопригодността. [7] 
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В  съвременното производството на вагони се наблюдава тенденция за използване на 
високояки стомани от вида Weldox 700, Weldox 960  и Weldox 1300. [7] Това позволява 
получаването на заварени конструкции с по-малко тегло и значително по-голяма 
товароносимост.  

 

 

 
Фиг.1 Товарни вагони за руда изработени от стомана Weldox 700  чрез  лазерно - 

хибридното заваряване от фирма SSAB, Швеция 
 

На фиг.2 може да се види апаратурата за лазерно хибридното заваряване използвана от 
Сименс при производството на локомотива „Вектрон”  - „Новият локомотив за Европейския 
железопътен транспорт”. Този метод на заваряване позволява получаването на заварени 
съединения с високо качество при голяма производителност с ниска топлинна мощност. 

 

 
Фиг.2 Апаратура за лазерно хибридно заваряване използвана от Сименс при 

производството на локомотива „Вектрон” 
 

 Внедряването на лазерно хибридното заваряване във вагоностроенето поставя редица 
въпроси относно заваряемостта на високояките стоманите и тяхното поведение   при високите 
скорости на заваряване и силно концентрирания източник на топлина. Особено актуален става 
въпросът за студените пукнатини, чиято морфология е свързана с метала на околошевната зона. 

Студените пукнатини представляват значителен проблем за качеството на заварени 
съединения от високояки стомани.  Оформянето на конструкцията и дефинирането на 
заваръчния процес се извършва с предписания и технологични изпитвания на стандартизирани 
проби, за да се оцени заваряемостта (заваропригодността) на даден материал в комбинация със 
заваръчния процес и параметрите на заваряване. 
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Студените пукнатини възникват в заварените съединения при изстиване под 250°C и имат 
забавен характер. Тяхното нарастване на може да предизвика разрушаване или повреждане на 
завареното съединение. Не откритите (скрити) пукнатини водят много често до разрушаване и 
аварии по време на експлоатация.  

Причините за студените пукнатини са критична комбинация от съдържание на водород, 
структура на материала и остатъчни опънови напрежения. Поради това, полезните и целеви 
изпитвания за устойчивост срещу студени пукнатини трябва да отчитат всички условия, 
свързани със свойствата на материалите, конструкцията и използваните методи на 
производство. Въпросът за разширяване обхвата на технологичните изпитвания чрез 
разработване на нов тип технологична проба е изключително актуален [1-6].  

Разработването на нова проба за изпитване  склонността  към образуване на студени 
пукнатини обхваща създаване на система за натоварване, закрепващо приспособление, 
подходящи пробни тела, система за отчитане на основните параметри, като температура и 
прилагано усилие на натоварване. Необходимо е и извеждане на надеждни критерии за 
оценяване на устойчивостта срещу образуване на студени пукнатини.  

Основните предимства на  пробата са: евтина и компактна реализация, която използва 
наличното, широко разпространено заваръчно оборудване; достоверни количествени резултати, 
определящи склонността към пукнатинообразуване при различни материали, методи и режими 
на заваряване. 

Във ВТУ „Т.Каблешков” създадохме нов метод и устройство за изпитване и оценяване 
склонността към образуване на студени пукнатини на ъглови заварени съединения от 
високояки стомани. 

Методът и устройството за изпитване на стоманите се поясняват с фиг.3, където 
изпитвания образец представлява тяло с квадратно сечение 1 от горната страна, на което се 
изпълняват един или няколко линейни надреза. Тялото 1 е от състава на долната планка 2 и се 
получава чрез два успоредни разреза, които се изпълняват на разстояние един от друг равно на 
дебелината планка 3. Към планка 2 се захваща перпендикулярно планка 3. Към свободния край 
на изпитвания образец 1 се захваща натоварваща система 4. Планка 2 и планка 3 се заваряват 
със заваръчна глава 5. Изпитваният образец 1 се натоварва на огъване (след изстиване до 
интервала 150-100ºС) в продължение на 20 часа. Ако за това време образецът не е разрушен се 
повишава усилието на огъване и цикъла се повтаря до установяване на σог, при което образците 
се разрушават. 

 

 
 

Фиг.3 Устройството за изпитване на стомани  
Предимства на методът и устройството за изпитване на стоманите за установяване на 

тяхната склонност към образуване на студени пукнатини при заваряване на ъглови съединения 
от листов материал са, че дава резултат за прогнозирането на възникване на пукнатини, които 
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конкретно се отнасят за поведението на ъгловите заварени съединения от листов материал. 
Освен това предимство е, че резултатите са валидни за различни методи на заваряване, като: 
ръчно-електродъгово, МИГ/МАГ, ВИГ с допълнителен тел и други. 

Методът позволява изпитванията да се провеждат в близки до производствените условия. 
Когато се извършва изпитване с цел избор на подходяща стомана за заваряване от всяка 

конкретна стомана се заваряват  серия образци по един и същи метод на заваряване и при един 
и същ режим на заваряване, като се натоварват с различни напрежения на огъване σог [MPa]. 
След определяне на най-високото напрежение на огъване за всяка една стомана се прави 
обоснован избор. 

Методът и устройството се използва и при избора на метод на заваряване, като от една 
стомана се заваряват по различни методи (РЕД, МИГ/МАГ, подфлюсово заваряване и др.) 
серия образци и се прави обоснован избор на метода на заваряване. 

След като сме избрали подходяща стомана и метод на заваряване е възможно да изберем и 
допълнителен материал (тел за МИГ/МАГ, подфлюсово заваряване) или електрод, като 
проведем серия изпитвания за всеки отделен допълнителен материал. 

Както е известно вложената топлинна енергия и концентрацията на енергията на източника 
за заваряване пряко влияят на времето за нагряван/охлаждане, а оттам и на структурата, 
напреженията и деформациите. Следователно избора на технологичния режим на заваряване 
влияе пряко на съпротивлението на материала срещу образуване на студени заваръчни 
пукнатини. 

С изработеният метод и устройство могат да се провеждат серии изпитвания с цел 
определяне на оптимален метод и технологичен режим на заваряване от гледна точка на 
високата устойчивост на избраната стомана срещу образуването на студени заваръчни 
пукнатини. 

На фиг. 4 е показана блок схема на апаратурата за реализиране на процеса на заваряване, 
натоварване и измерване, и регистриране на параметрите. 

 

 
 

Фиг. 4. Блок схема на апаратурата за реализиране на процеса на заваряване, натоварване и 
измерване, и регистриране на параметрите 

 
Апаратурата се състои от заваръчен токоизточник за МИГ/МАГ заваряване 2 с бутилка за 

защитен газ 1. С цел да се избегне субективното влияние на заварчика  заваряването се 
извършва със заваръчен трактор 3 коса са осигурени необходимите степени свобода, които 
гарантират точното позициониране на горелката. Пробата е закрепена на заваръчното 
приспособление за захващане и натоварване 4. Данните от изпитването се отчитат и 
регистрират от осем канална измервателна система 6 Spider8 и персонален компютър 5 
оборудван със софтуер Catman. 

Основните параметри на процеса на заваряване и натоварване са: заваръчен ток Iз [A]; 
напрежение на заваряване - Uз [V]; скорост на заваряване – Vз [mm/min]; температура при която 
се извършва натоварването T[°C]; усилие на натоварване G – [N]; време до разрушаване - t 
[min]; температура на околната среда; време за охлаждане в интервала 800º-500ºС [s] 
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Компютърната измервателна система позволява регистриране и запис на параметрите на 
процеса на заваряване и натоварване. С нейна помощ е възможно записване на термични цикли 
в различни точки  на пробния образец. 

Извършени са пробни изпитвания с цел доказване на работоспособността на метода и 
устройството за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при 
заваряване. Изпитването е проведено на образци  с форма и размери показани на фиг.5. 
Устройството и схемата на натоварване са показани на фиг.5. 

 
 

Фиг.5 Общ вид на устройството за изпитване на стомани 
 

При проведените тестове, методът и устройството доказаха своята работоспособност. 
Предстоят изпитвания на стомани използвани във вагоностроенето, записване и анализ на 
параметрите на протичащите процеси както и моделиране  на нагряването, охлаждането и 
натоварването.  

Методът и устройството намира приложение при използването на заварени метални 
конструкции от високояки стомани в машиностроенето, транспортното машиностроене (напр. 
вагоностроенето, кранови конструкции и т.н.) и строителството, при изпитването на 
склонността на стоманите към образуване на студени заваръчни пукнатини в околошевната 
зона. 
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Abstract: A new method and device for testing and evaluating the tendency to formation of cold cracks 
in welded joints corner of ferritic steels, which includes establishing a system for loading, fastening 
device suitable test bodies reporting system of the main parameters, temperature and applied force 
load. 

 
 


