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ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ 
 

Мета робіт. Навчитися проектувати і виконувати технологі-

чні операції, пов’язані з відновленням деталей наплавленням, 

напиленням, електролітичним нарощуванням, пластичним дефо-

рмуванням, полімерними матеріалами. 

Вивчити будову і набути практичних навичок роботи з облад-

нанням, оснащенням та інструментами для виконання цих 

операцій. 

Зміст робіт. Підготовка вхідних даних, вивчення обладнання, 

оснащення, інструментів для виконання операцій, проектування і 

виконання технологічного процесу операцій, визначення машин-

ного часу виконання операцій, оформлення звіту про викона-

ну роботу. 

 

Лабораторна робота № 4 

Відновлення деталей газополуменевим напиленням  

порошків 

1. Обладнання, інструмент. Універсальний пост газополу-

меневого напилення в комплекті: установка для струминної об-

робки, зварювальний стіл, пальник ГН-2, газорозподільний щит, 

балон кисневий, балон ацетиленовий, редуктори кисневий і аце-

тиленовий, компресорна установка, з’єднувальні шланги, при-

стрій для наплавлення деталей типу вал, порошкова суміш, 

ключі гайкові 10×12, 11×14, 17×19, 22×24, штангенциркуль ШЦ 

ІІ-125-0,1, твердомір ТШ-2, щітка металева, фартух, рукавиці, 

захисні окуляри. 
 

2. Суть процесу. Порошковий присаджувальний матеріал 

подається транспортувальним газом у зону полум’я, де обплав-

люється і струменем горючих газів виноситься на поверхню де-

талі. Порошкові суміші можуть подаватися і безпосередньо в 

полум’я пальника. 

Газоструминне напилення і газопорошкове наплавлення ви-

користовують майже без обмежень. Спосіб ефективний для оде-

ржання нових біметалевих виробів із спеціальними властивос-

тями (жаростійкістю, жароміцністю, корозостійкістю тощо). 

При відновленні деталей цим способом можна наносити на 
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спрацьовані поверхні деталей спеціальні порошкові матеріали 

шаром    0,3-3 мм завтовшки з різною твердістю – від НRС 20 до 

НRС 60. Напиленням відновлюють стальні і чавунні, вали, поса-

дочні місця у корпусних деталях тощо. 

Газополуменеве напилення на поверхні деталей можна нано-

сити без обплавлення і з обплавленням напиленого шару. 

Для збільшення міцності зчеплення напиленого шару з осно-

вним металом на поверхню деталі напиляють проміжний шар – 

підшарок, для якого використовують екзотермічний порошок із 

суміші нікелю і алюмінію у співвідношенні відповідно 80-82% і 

18-20%. Внаслідок екзотермічної реакції сферичні частинки 

алюмінію, покриті нікелем, нагріваються до температури      

1500 °С і вище і легко зварюються або сплавляються з поверх-

нею відновлюваної деталі. Глибина зони сплавлення незначна – 

до 0,1 мм. 

Для напилення основного шару з плавленням використову-

ють самофлюсівні порошки на основі хром-нікель-бор-кремній 

марок СНГН, ВСНГН, ПГ-ХН80СР2 та інші. 

Композиційною сумішшю порошків самофлюсівного ПГ-

ХН80СР2 або СНГН з екзотермічним порошком нікель-

алюміній у співвідношенні відповідно 75-80% і 25-20% здійс-

нюють напилення деталей без наступного плавлення. 

Розмір гранул порошків 40-100 мкм. Перед використанням 

порошки прожарюють при температурі 100-150 °С протягом      

1-1,5 год. Витрати порошкових сумішей 6-8 г/дм
2
 для прошарку 

товщиною 0,06-0,1 мм і 13-15 г/дм
2
 – для головного шару тов-

щиною 0,1 мм. 

Для газополуменевого напилення і газопорошкового наплав-

лення промисловість випускає набори обладнання. Одним з та-

ких наборів є універсальний пост 01.05-149 «Ремдеталь» (рис. 

1). До нього входять: установка піскоструминної або дробост-

руминної обробки 1, зварювальний стіл 2, газорозподільний щит 

3, пальник ГН-2, редуктори для кисню і горючого газу, пристрій 

для наплавлення деталей типу вал, два стелажі. 
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Установка струминної 

обробки призначена для 

підготовки спрацьованої 

поверхні перед напилен-

ням обробкою корундом. 

Установка складається з 

металевого каркасу, піддо-

на для корунду, камери 

для очищення деталей, пі-

столета. На камері розмі-

щені оглядове вікно, ма-

нометр, редуктор, плафон 

для освітлення камери. 

Головні параметри 

установки струминного 

очищення: максимальний робочий тиск повітря – 0,79 МПа; ви-

трата повітря – не більш як    4,5 м
3
/год.; час безперервної робо-

ти установки – 30-40 хв.; грануляція корунду – 0,5-3,0 мм; габа-

ритні розміри – 820×1080×1800 мм. 

Стіл зварника призначений для установки зварювальних ви-

робів і складається із станини, панелі вертикальної, панелі по-

хилої, освітлювача і пульта керування. Він має такі параметри: 

розмір робочої плити – 800×800 мм; висота робочої плити над 

рівнем підлоги – 750 мм; зона зварювання над поверхнею плити 

– 400 мм; маса зварюваного виробу – не більш як 63 кг; зварю-

вальний струм – 500 А; рід струму мережі живлення і ланцюгів 

керування – змінний трифазний; частота – 50 Гц; напруга мере-

жі живлення – 380 В; напруга ланцюгів керування – 24 В; на-

пруга освітлювальної мережі – 24 В; габаритні розміри стола – 

1010×815×1550 мм; маса стола – 185 кг. 

У нижній частині станини розміщений бункер для збирання і 

виділення окалини, шлаку та інших відходів. Бункер за допомо-

гою фланця з’єднується з витяжною вентиляційною магістрал-

лю. На станині розміщені шафи для матеріалів та інструменту і 

пульт керування. Вертикальна панель у нижній частині має ши-

бер для регульованого всмоктування газів із зони зварювання. 

Похила панель на передній стінці також має щілини для про-

 
Рис. 1. Пост газополуменевого 

напилення порошків: 1 – устано-

вка піскоструминної обробки; 2 – 

зварювальний стіл; 3 – газороз-

подільний щит. 
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ходження шкідливих газів. Вона може нахилятись на 60° відно-

сно вертикалі. На похилій панелі встановлюється освітлювач з 

двох ламп розжарювання і відбивача. 

Електроапаратура розміщена на панелі керування і має такі 

органи керування: пакетний вимикач для з’єднання з мережею 

живлення; вимикач системи освітлення; сигнальну лампу, зни-

жувальний трансформатор. 

Щит газорозподільний призначений для контролю тиску і 

витрат ацетилену (пропану) та кисню. Щит складається з мета-

левого каркасу, панелі з приладами, шафи для зберігання ін-

струменту, шлангів. Панель обладнана манометрами тиску кис-

ню, ацетилену, ротаметрами РС-3А, редукторами і вентилями 

регулювання тиску і витрат. 

Щит забезпечує такі параметри роботи: тиск газів на вході – 

не більше, МПа: ацетилену – 0,09, кисню – 8,8; тиск газів на ви-

ході – не більше, МПа: пропану – 0,02, ацетилену – 0,09, кисню 

– 0,58; витрати газів – не більше, м
3
/г: ацетилену – 3,0; кисню – 

7,5; кількість підключених апаратів – 1; габаритні розміри – 

700×650×1620 мм. 

Пальник ГН-2 призначений для ручного газопорошкового 

напилення гранульованих самофлюсівних твердих сплавів на 

основі Сг-В-Nі або інших композицій для відновлення спрацьо-

ваних або зміцнювання поверхонь нових деталей. Пальник 

складається із стола, наконечника, пристрою для подачі порош-

ку, рукоятки, вентилів і штуцерів. Пристрій подачі порошку 

з’єднується із стволом за допомогою гайки через перехідник, в 

якому розміщений інжектор. Пристрій подачі порошку склада-

ється з бункера і важільного механізму, що забезпечує початок і 

кінець подачі порошку. До пристрою подачі порошку за допо-

могою накидної гайки кріпиться наконечник, який складається 

із змішувальної камери з інжектором та мундштука. 

Пальник має такі параметри: товщина напилюваного (напла-

вленого) шару – 0,3-2,0 мм; тиск, МПа: кисню – 0,2 (0,35) відпо-

відно для мундштуків № 3 і № 4, ацетилену – не менше 0,01; 

витрати, л/г: кисню – 350 (600), ацетилену – 350 (600) відповід-

но для мундштуків № 3 і   № 4; розрідження в ацетиленовому 

каналі – не менше 0,004 МПа; грануляція порошку –                 
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40-100 мкм; габаритні розміри – 510×170×80 мм; маса комплек-

ту – не більше 1 кг. 

Кисень від балона по шлангу через штуцер і ніпель надхо-

дить до регулювального вентиля, а далі – по інжектору першого 

ступеня інжекції. При витіканні кисню через вузький канал ін-

жектора в порожнині каналу створюється розрідження, що 

сприяє при відкритому каналі забору із бункера порошкових 

сумішей. Киснево-порошкова суміш надходить у канал інжекто-

ра другого ступеня інжекції, а далі в змішувальну камеру нако-

нечника і створює розрідження в каналах горючого газу пальни-

ка, достатнє для всмоктування ацетилену в однаковому об’ємі 

або дещо більшому порівняно з об’ємом кисню, що подається. 

У трубці наконечника киснево-порошкова суміш змішується 

з ацетиленом. Горюча суміш, що утворилась, надходить у канал 

мундштука, на виході з якого вона згоряє і забезпечує нагріван-

ня наплавлювальної поверхні до потрібної температури плав-

лення гранул порошку і транспортування їх струменем горючих 

газів на поверхню деталі. 

3. Проектування технологічного процесу. Відомості про 

матеріали для газополуменевого напилення наведені на початку 

роботи. 

Режими напилення порошкових сумішей: тиск кисню Рк, аце-

тилену Р1, витрати кисню Qк і ацетилену Qг, відстань від сопла 

(мундштука) до поверхні деталі lм, подача пальника Sп, швид-

кість обертання деталі vд, витрати порошку Qп змінюються в 

значних межах і залежать від конструктивних особливостей об-

ладнання та його потужності. 

Орієнтовні режими напилення порошків наведено в табл. 1. 

Режими напилення, тиск кисню і ацетилену, витрати кисню і 

ацетилену визначити відповідно до параметрів пальника. Відс-

тань між мундштуком і поверхнею деталі приймається за       

1,5-2,0 довжини ядра полум’я. 
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Таблиця 1 

Орієнтовні режими напилення порошків 

Показник Одиниця вимірювання Значення 

Тиск кисню 

Тиск ацетилену 

Витрати кисню 

Витрати ацетилену 

Швидкість обертання деталі 

Відстань напилення 

Поздовжня подача апарата 

Витрати порошку 

МПа 

МПа 

м
3
/год. 

м
3
/год. 

м/хв. 

мм 

мм/об. 

кг/год. 

0,35-0,45 

0,03-0,05 

0,96-1,1 

0,9-1,0 

18-20 

160-180 

3-4 

2,5-3 

4. Послідовність виконання роботи. 1. Ознайомитись із 

зразком звіту про її виконання. З’ясувати суть відновлення дета-

лей газополуменевим напиленням порошків, ознайомитись з 

обладнанням для напилення порошків, зв’язком властивостей 

відновленої поверхні з режимами обробки, межами використан-

ня напилення під час ремонту меліоративних і будівельних ма-

шин. 

2. Підготувати вихідні дані для виконання роботи. У п. 1 зві-

ту описати оснащення робочого місця, призначення і головні 

параметри обладнання для напилення. Виготовити форму опе-

раційної карти газополуменевого напилення, п. 3 звіту. 

3. Ознайомитись з організацією робочого місця для газопо-

луменевого напилення, розміщенням обладнання, пристроїв, 

інструменту, документацією. 

Вивчити конструктивно-технологічну характеристику деталі 

(деталь дають на занятті). 

Вивчити головні вузли і органи керування обладнання, особ-

ливості будови пальника, характеристики обладнання і матеріа-

лів для напилення. Накреслити схему подачі кисню або ацети-

лену газорозподільного щита (п. 2 звіту). 

Повторити правила техніки безпеки роботи на обладнанні. 

Без дозволу обладнання не вмикати! 

4. Розробити технологічний процес газополуменевого напи-

лення порошками. 

Ознайомитись з технічними умовами для відновленої повер-
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хні. 

Зчеплення напиленого металу з основним значною мірою за-

лежить від підготовки поверхні. З поверхні деталі видаляють 

вологу, масло, механічною обробкою роблять її шорсткою, нарі-

зують різьбову поверхню або здійснюють струминну обробку 

корундом чи дробинками. 

Підібрати обладнання, пристрої, інструмент. 

Визначити режими струминної обробки корундом: тиск пові-

тря становить 0,5-0,6 МПа, кут нахилу струменя до поверхні де-

талі 60-70°, відстань від сопла до поверхні деталі 70-90 мм, ви-

трати повітря 4-6 м
3
/хв., витрати порошку 1,5 кг/дм

2
, зернистість 

порошку (50% суміші корунду 60-80 і корунду 120-160). 

Вивчити спосіб базування і кріплення деталі на столі зварни-

ка. Скласти план операції напилення, послідовність і зміст пере-

ходів, методи контролю. 

Визначити режими напилення: тиск кисню Рк, ацетилену Р1, 

витрати кисню Qк і ацетилену Qг, відстань від сопла (мундшту-

ка) до поверхні деталі lм, подачу пальника Sп, витрати порошку 

Qп. 

Розрахунки режимів подати в п. 2 звіту, результати розраху-

нків занести до операційної карти п. 3 звіту. 

5. Підготувати обладнання для струминної обробки. Переві-

рити з’єднання шлангів до компресора, струминного пістолета, 

наявність корунду, установити деталь в бункері для обробки. 

Переконатись, що витяжна вентиляція працює. 

Обробити поверхню деталі корундом. Переконатись у безпе-

ці присутніх у приміщенні, з дозволу викладача ввімкнути пода-

чу повітря до пістолета, освітлення камери, відрегулювати тиск і 

витрати повітря, корунду. Переміщеннями пістолета відносно 

поверхні деталі обробити її поверхню. 

6. Підготувати обладнання для газополуменевого напилення. 

Разом з майстром перевірити кріплення редукційних клапанів з 

балонами, з’єднання шлангів, підключення вентилів. Відрегу-

лювати тиск і витрати кисню та ацетилену. Встановити деталь 

для напилення на столі зварника так, щоб напилювана поверхня 

займала горизонтальне положення і щоб у разі потреби її можна 

було переміщувати. 

Перевірити, чи працює витяжна вентиляція. 
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7. Виконати напилення поверхні деталі. Переконатись у без-

пеці присутніх у приміщенні, з дозволу викладача встановити 

тиск у робочій камері редуктора відповідно до визначеного, по-

вністю відкрити вентиль для виходу кисню і перевірити розрі-

дження в каналі бункера при натиснутому важелі клапана. Запо-

внити бункер пальника на 2/3 об’єму прожареним порошком, 

відкрити на 1/4 оберту кисневий і на 1 оберт ацетиленовий вен-

тилі пальника, відрегулювати  полум’я заданої потужності і 

складу. 

Категорично забороняється встановлювати нормальне по-

лум’я в початковий період регулювання при недостатній потуж-

ності для запобігання удару і зворотному вибуху полум’я в па-

льник. 

При повністю відкритому ацетиленовому вентилі в полум’ї 

повинен бути надлишок ацетилену. 

Перед початком напилення натиском важеля проконтролюва-

ти наявність подачі порошку. 

Під час напилення спочатку треба розігріти наплавлювану 

поверхню до температури «відпотівання» без розплавлення ос-

новного металу. Потім встановити полум’я з надлишком ацети-

лену і періодичним натискуванням на важіль подавати потрібну 

кількість порошку у наплавлювану зону, переміщенням полум’я 

пальника здійснювати рівномірне напилення по нагрітій повер-

хні. Під час напилення ядро полум’я повинно бути на відстані 

1,5-2,0 довжини ядра.  

Закінчивши напилення, закривають ацетиленовий, а потім 

кисневий вентилі. 

8. Проконтролювати виконання операції. Після охолодження 

деталі оглядом визначити рівномірність напиленого шару, від-

сутність непроварів. Заміряти розмір напиленого шару. Резуль-

тати записати в п. 4 звіту. 

9. Провести організаційно-технічне обслуговування робочого 

місця. Привести в початковий стан інструмент, деталь, докумен-

тацію, прибрати робоче місце, обладнання. Здати робоче місце 

майстрові. 

10 Захист результатів роботи. У п. 5 звіту записати висновки. 

Оформлений звіт здати викладачеві. Під час захисту студент 

повинен пояснити і обґрунтувати розрахунки, прийняті рішення, 
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знати будову і головні параметри обладнання та інструменту, 

вміти проектувати процеси і оформляти технологічну докумен-

тацію, знати, як налагодити обладнання, вміти виконувати опе-

рації з відновлення деталі, знати  послідовність виконання робо-

ти. 

 

5. Контрольні запитання. 1. Яка суть і межі використання 

газополуменевого напилення порошкових матеріалів? 2. Перелі-

чити обладнання для газополуменевого напилення порошків. 3. 

Які порошкові матеріали використовують для газополуменевого 

напилення? 4. Яке призначення і будова пристрою струминної 

обробки? 5. Яке призначення, будова, головні параметри паль-

ника? 6. Перерахувати параметри газополуменевого напилення. 

7. Як забезпечуються якісні властивості напиленого шару? 

 

Лабораторна робота № 5 

Відновлення деталей вібродуговим наплавленням 
 

1. Обладнання, інструмент. Наплавочна установка в ком-

плекті: токарний верстат, наплавочна головка ОКС 6569, джере-

ло живлення ВДУ-506, балон з вуглекислим газом, підігрівник, 

осушувач, редуктор, пульт керування, дріт електродний Св-

08ГС. вал, молоток слюсарний, зубило слюсарне, плоскогубці 

комбіновані, ключі гайкові 10×12, 11×14, 17×19, 22×24, 24×27 

мм, індикаторна головка із стояком, штангенциркуль ШЦ І-125-

0,1, щітка металева, фартух, рукавиці. 

 

2. Суть вібродугового наплавлення. Електродний дріт по-

дається до поверхні деталі, яка знаходиться під струмом, з коли-

ваннями, за рахунок яких відбувається періодичне замикання і 

розмикання електричної дуги між електродом і поверхнею дета-

лі. Процес наплавлення складається з трьох фаз: короткого за-

микання, горіння дуги і холостого ходу. 

Оплавлення поверхні деталі, плавлення електрода і форму-

вання зварного шва відбуваються на етапі горіння дуги. Для 

зменшення імпульсів струму, стабілізації горіння дуги, скоро-

чення холостого руху до зварного ланцюга підключають індук-

тивний опір. Вібрація електрода зменшує тепловий вплив на де-
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таль. 

Процес вібродугового наплавлення відбувається в середови-

щі захисного газу, охолоджувальної рідини, під шаром флюсу і 

без захисту. 

Вібродугове наплавлення забезпечує малу зону термічного 

впливу, покриття різної товщини з високою твердістю, зносо-

стійкістю і незначними деформаціями поверхні деталі. Недолі-

ком способу є неоднорідність структури, нещільність і порис-

тість металу шва, які зменшують міцність і спричинюють втом-

леність деталі. 

Вібродуговим наплавленням відновлюють циліндричні пове-

рхні деталей із сталі і чавуну діаметром 15 мм і більше, які ма-

ють спрацювання не більш як 2 мм на сторону. 

Наплавочна головка ОКС 6569 закріплюється на супорті то-

карного верстата і має такі параметри: продуктивність –         

2,6-3,3 кг/год.; частота змінного струму живлення – 50 Гц; на-

пруга мережі живлення – 380 В; тип зварювального струму – 

постійний; межі регулювання: зварювального струму –          

100-500 А; зварювальної напруги  – 15-35 В; частота коливання 

електрода – 75 Гц; амплітуда 0-3 мм; діаметр дроту, мм: 

суцільного перерізу – 1,2-2,0; порошкового – 2-3; швидкість по-

дачі електродного дроту – 0,52-4,5 м/хв.; діаметр наплавлюва-

них деталей; мм: зовнішній 15-350, внутрішній ≥45; споживна 

потужність – 0,4 кВт; габаритні розміри – 730×300×700 мм; маса 

– 70 кг. 

Наплавочна головка (рис. 1, а) складається з електродвигуна 

1, механізму подачі електрода 2, вібратора 3, змінних мундшту-

ків 4, механізму піднімання 5, опори із затискачем 6, опорної 

плити 7, захисного щита 8. 

Кінематичний ланцюг головки наведено на рис. 1, б. 

Механізм подачі електрода складається з двоступеневого 

черв’ячного редуктора, відкритої зубчастої пари, подаючих ро-

ликів і притискного пристрою. Швидкість руху електрода регу-

люється змінними шестернями (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Швидкість подачі дроту, кількість зубів шестерень 

Vдр, 

м/год. 
0,52 0,65 0,79 0,95 1,19 1,5 1,59 1,99 2,5 3,2 3,66 4,5 

z1 18 21 24 27 31 35 36 40 44 47 50 53 

z2 53 50 47 47 40 36 35 31 27 24 21 18 
 

Вібрація електрода забезпечується за рахунок передачі обер-

тання шківом на ексцентриковий вал, на якому розміщена екс-

центрикова втулка, що шарнірно з’єднана з шатуном. Шатун 

передає коливання через коромисло змінним мундштукам. 

Мундштуки призначені для підведення електрода, охолоджу-

вальної рідини і газу до місця наплавлення, для передачі вібрації 

електроду і для підведення струму. Комплект змінних мундшту-

ків наведено на рис. 1, в. 

Опора із затискачем забезпечує поворот і фіксацію головки 

відносно вертикальної осі. 

Механізм піднімання змінює відстань по вертикалі від кінця 

мундштука до поверхні деталі. 

Конструкція головки передбачає можливість регулювання 

нахилу електрода. До головки кріпляться два барабани для на-

мотування електродного дроту, які мають гальмівні пристрої 

запобігання самовільному розкручуванню барабанів. 

Джерело живлення, випрямляч зварювального струму типу 

ВДУ-506, призначене для живлення зварювальних автоматів і 

напівавтоматів однопостового механізованого зварювання в се-

редовищі вуглекислого газу і під шаром флюсу, а також порош-

ковим дротом. 
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Рис. 1. Наплавочна вібродугова головка ОКС 6569: а – загальний 

вигляд; б – кінематичний ланцюг; в – змінні мундштуки; 1 – 

електродвигун; 2 – механізм подачі електрода; 3 – вібратор; 4 – 

мундштук; 5 – механізм піднімальний; 6 – опора із затискачем;  

7 – опорна плита; 8 – щиток захисний; І – для наплавлення з 

охолодженням рідиною; II, III – для наплавлення порошковим 

дротом без захисту; IV, V – для наплавлення у середовищі  

захисного газу; VI, VII – для наплавлення внутрішніх поверхонь 

Головні технічні характеристики випрямляча: номінальна на-

пруга мережі живлення трифазного струму – 220, 380 В; номі-

нальна частота – 50 Гц; первинна потужність – не більше          

40 кВт; первинний струм при виконанні відповідно на 220 В / 

380 В не більше 105/62 А; напруга холостого ходу – не більше 
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85 В; номінальна робоча напруга відповідно для жорстких / па-

даючих зовнішніх характеристик – 18-60 В / 22-46 В; номіналь-

ний зварювальний струм для жорстких / падаючих зовнішніх 

характеристик – 60-500 А / 50-500 А; тривалість циклу зварю-

вання при ПВ 60% – 10 хв. 

Загальний вигляд зварювального випрямляча наведено на 

рис. 2. Випрямляч складається з силового трансформатора, си-

лового блока теристорів, зрівняльного реактора, дроселя у зва-

рювальному ланцюгу, автоматичного вимикача електромережі, 

блока керування, електродвигуна з вентилятором. 

Токарний верстат переобладнаний під установку: в кінемати-

чний ланцюг введено редуктор, який разом з верстатом забезпе-

чує регулювання робочих обертів шпинделя в межах від 5 до   

30 об./хв..; на токарному патроні змонтовано електроконтактний 

пристрій; із супорта верстата знято різцетримач і верхні полоз-

ки. 

Газова апаратура призначена для подачі захисного вуглекис-

лого газу в зону горіння дуги. До її складу входять балон з вуг-

лекислим газом, підігрівач, осушувач, редуктор, шланги, а та-

кож витратомір. 

Підігрівач і осушувач очищають газ від вологи, оскільки при 

витіканні газу з балона зменшується його температура і наяв-

ність вологи може привести до закупорювання каналів вентиля і 

редуктора. 

Для керування процесом наплавлення використовують пульт, 

на передній панелі якого розміщені амперметр, вольтметр, сиг-

нальна лампочка, перемикач реверсування подачі електрода 

«Вперед» – «Назад», кнопки «Включено» – «Стоп» джерела жи-

влення, механізму подачі і коливань електрода. На баковій па-

нелі зліва розміщені вмикачі підігрівача і відсікача газу. 
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Рис. 2. Зварювальний випрямляч ВДУ-506: 1 – заземлення; 2 – 

штепсельний роз’єм для підключення мережі; 3 – автоматичний 

вимикач; 4 – шина заземлення роз’єму зворотного кабеля;         

5, 19 – струмові роз’єми зварювального ланцюга; 6 – роз’єм для  

підключення блоку керування автомату; 7 – роз’єм для  

підключення підігрівача газу; 8 – вольтметр; 9 – амперметр; 10 – 

перемикач зовнішніх характеристик; 11 – перемикач місцевого 

дистанційного керування; 12 – регулятор струму (напруги); 13 – 

тумблер ввімкнення зварювального ланцюга; 14 – тумблер  

попередньої установки напруги на жорстких характеристиках: 

15 – вимикач трансформатора живлення ланцюга керування;    

16 – кнопка «Стоп»; 17 – кнопка «Пуск»; 18 – сигнальна лампа 

 

3. Проектування технологічного процесу. Вибір дроту. Для 

вібродугового наплавлення використовують вуглецевий або ле-

гований зварювальний дріт діаметром 1-3 мм. Вибір дроту зде-

більшого залежить від потрібної твердості наплавленого шару. 

При використанні дроту, до складу якого входить до 0,4% вуг-

лецю, можна одержати шар твердістю до НRС 40-45. Із збіль-

шенням у дроті вмісту вуглецю і легованих елементів твердість 

наплавленого шару зростає і може досягати НRС 55. Здебільшо-

го для вібродугового наплавлення використовують зварювальні 

дроти Св-08А, Св-08ГА, Св-10Г2, Св-08ГС, леговані Св-10ХМ, 
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Св-18ХГСА, Св-08Г2СА, а також дроти із конструкційних висо-

ковуглецевих сталей 70, 75, 80 і пружинних сталей І і II класів. 

Для ліквідації негативних явищ, пов’язаних з розкладом вуг-

лекислого газу при високій температурі під час наплавлення в 

середовищі вуглекислого газу, слід надавати перевагу дротам з 

розкислювачами Св-08ГС, Св-10ГС, Св-18ХГСА, Нп-30ХГСА 

та іншим. 

Діаметр електродного дроту вибирають залежно від товщини 

наплавлюваного шару і потужності джерела струму. Для шару 

товщиною до 1 мм беруть дріт діаметром 1-1,6, для шару 2 мм – 

діаметром до 2,5 мм. 

Сила струму. Вібродугове наплавлення проводять при пос-

тійному струмі зворотної полярності (плюс до електрода, мінус 

до деталі). Силу струму визначають за густиною, користуючись 

формулою 

aдрaдр DdDFI ⋅⋅=⋅= 2785,0 ,                              (1) 

де Fдр – площа перерізу дроту, мм
2
; 

Dа = 60-90 А/мм
2
 – густина струму. 

Напруга. Оптимальна напруга для вібродуговото наплавлен-

ня 14-22 В. Для малих товщин (до 1 мм) і деталей малих розмі-

рів беруть менші значення, для більших – більші значення на-

пруги. Для товстих шарів на великих деталях напругу збільшу-

ють до 24-28 В. 

Швидкість подачі електродного дроту Vдр і швидкість напла-

влення Vн (м/хв.) визначають за формулами 

γ

α

⋅⋅⋅

⋅
=

2785,060 др

н
др

d

I
V ;                                   (2) 

21

2785,0
KK

St

Vd
V

дрдр
н ⋅

⋅

⋅⋅
= ,                                (3) 

де нα = 6,58,5 г/(А⋅год.) – коефіцієнт наплавлення; 

γ = 7,6-7,9 г/см
3
 – густина розплавленого металу; 

t  – товщина наплавленого металу, мм; 

K1 = 0,8-0,9 – коефіцієнт переходу електродного матеріалу в 

наплавлений метал; 

K2 = 0,8-0,95 – коефіцієнт відхилення площі перерізу наплав-
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леного шару від розрахункового. 

Крок наплавлення визначають за формулою 

S =(1,6-2,2) ⋅ дрd .                                      (4) 

Кількість обертів наплавлюваної деталі  

d

V
n н

⋅

⋅
=

π

1000
,                                           (5) 

де d  – діаметр деталі, мм. 

Параметри установки електродного дроту: виліт електрода 

=α (5-10)dдр; кут нахилу електрода α = 45-60° при наплавленні 

поверхні деталі з галтелями; α = 90° – без галтелей; зміщення 

електрода β = 35-50°. 

Амплітуда коливань електрода, мм 

А =(0,75-1,0) дрd .                                         (6) 

Витрати вуглекислого газу, л/хв. – q = 8-15. 

Машинний час наплавлення, хв. 

Sn

iL
Tm

⋅

⋅
= ,                                                (7) 

 де L – довжина наплавлення, мм; 

і – кількість проходів; 

S – подача електрода, мм/об. 

Витрати матеріалів на наплавлення поверхні деталі визнача-

ють за формулами 

γ⋅⋅⋅⋅= mдрдрдр TVdG 2785,0 G,        вmCO KTqQ ⋅⋅=
2

          (8) 

де Kв = 1,15-1,25 – коефіцієнт перевитрати газу за рахунок того, 

що подачу газу вмикають раніше, ніж дроту, а вимикають після 

закінчення наплавлення, а також витрати газу на продування 

системи. 

 

4. Послідовність виконання роботи. 1. Ознайомитись із 

зразком звіту про її виконання. З’ясувати суть відновлення дета-

лей вібродуговим наплавленням, ознайомитись з обладнанням 

для вібродугового наплавлення, зв’язком властивостей наплав-

леного шару з матеріалами і режимами наплавлення, межами 

використання вібродугового наплавлення при ремонті меліора-

тивних і будівельних машин. 
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2. Підготувати вихідні дані для виконання роботи. У п. 1 зві-

ту описати оснащення робочого місця, призначення і головні 

параметри обладнання для вібродугового наплавлення. У п. 2 

звіту накреслити кінематичну схему наплавочної головки. Виго-

товити форму операційної карти вібродугового наплавлення, п. 

3 звіту. 

3. Ознайомитись з організацією робочого місця для віброду-

гового наплавлення деталей, розміщенням обладнання, пристро-

їв, інструменту, документацією. 

4. Вивчити конструктивно-технологічну характеристику ва-

ла, який відновлюють (деталь дають на занятті). 

Вивчити головні вузли і органи керування наплавочної голо-

вки, випрямляча, системи подачі захисного газу, особливості 

конструкції токарно-гвинторізального верстата, пристосованого 

для наплавлення, пристроїв для кріплення вала, паспортні хара-

ктеристики обладнання і матеріалів для наплавлення. 

Повторити правила техніки безпеки роботи на установці. 

Без дозволу установку не вмикати! 

4. Установити величину одностороннього спрацювання вала 

∆р і обчислити, товщину наплавлення спрацьованої поверхні 

вала 

;β⋅∆=∆ загp                                           (9)            

zt p +∆=  ,                                           (10) 

де ∆заг – спрацювання шийки вала; 

β = 0,6 – коефіцієнт нерівномірності спрацювання; 

z – припуск на обробку поверхні, мм (для шліфування – до 

0,6 мм, для точіння – до 1,5 мм на один бік).  

Розрахунки товщини наплавлення і наступні розрахунки ре-

жимів наплавлення виконувати в п. 2 звіту. 

5. Розробити технологічний процес наплавлення деталі. 

Ознайомитись з технічними вимогами до відновленої поверхні. 

Підібрати марку і діаметр зварювального дроту, вид захисту і 

витрати, обладнання, пристрої, інструмент. 

Вивчити спосіб базування і кріплення деталі. Скласти план 

операцій відновлення шийки вала (послідовність, зміст, методи 

контролю). 

Визначити режими наплавлення: силу струму І, напругу U, 
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швидкість подачі електродного дроту Vдр, швидкість наплавлен-

ня Vн, частоту обертів деталі n, крок наплавлення S, параметри 

установки електродного дроту: виліт електрода а, кут нахилу 

електрода α, зміщення електрода β, частоту f і амплітуду А ко-

ливань електрода. 

Визначені параметри (швидкість подачі дроту Vдр, частоту 

обертання деталі n, крок подачі S) уточнити за характеристика-

ми головки і токарного верстата. 

Обчислити машинний час наплавлення Тm і витрати електро-

дного дроту Gдр та вуглекислого газу QCO2 на наплавлення пове-

рхні деталі. 

Розробку технології наплавлення подати в п. 2 звіту, резуль-

тати розрахунків занести до операційної карти, п. 3 звіту. 

6. Разом з майстром підготувати наплавочну установку до 

роботи. Заправити електродний дріт через механізм подачі в 

мундштук. Налагодити обладнання на запроектовані режими 

(швидкість подачі дроту, частоту обертання деталі, крок наплав-

лення, кути нахилу, вміщування і виліт електрода, амплітуду 

коливань, витрати захисного газу, силу струму і напругу). 

Установити деталь одним кінцем у патрон, ретельно відцент-

рувати, закріпити, підперти другий кінець центром. Радіальне 

биття наплавлюваної поверхні ∆б ≤ 0,1 мм. Зачистити поверхню 

від забруднень до металічного блиску. Установити захисний 

екран. 

7. Наплавити деталь. Переконавшись у безпеці присутніх у 

приміщенні, з дозволу викладача увімкнути джерело живлення. 

Надіти фартух, рукавиці, захисні окуляри. Включити електрод-

вигун верстата, підігрівач газу. Подати газ. Рукояткою верстата 

включити обертання деталі. Увімкнути зварювальний струм, 

подачу супорта й електродного дроту. 

Виконати наплавлення відновлюваної ділянки. Після наплав-

лення послідовно вимкнути подачу дроту, струму, верстата, га-

зу, випрямляч. Відкріпити і зняти деталь з верстата. 

8. Проконтролювати виконання наплавлювальної операції. 

Визначити наявність раковин, тріщин, непроварів. Виміряти ді-

аметр наплавленої поверхні деталі. Результат записати в п. 4 зві-

ту. 
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9. Провести організаційно-технічне обслуговування робочого 

місця. Привести в початковий стан інструмент, деталь, докумен-

тацію, прибрати верстат, обладнання. Здати робоче місце майст-

рові. 

10. Захист результатів роботи. До п. 5 звіту записати виснов-

ки. Оформлений звіт здати викладачеві. 

 

5. Контрольні запитання. 1. Яка суть і межі використання 

вібродугового наплавлення? 2. Яке обладнання і пристрої вико-

ристовують для вібродугового наплавлення? 3. Яка будова і го-

ловні параметри наплавочної головки, випрямляча? 4. Які пара-

метри режиму вібродугового наплавлення? 5. Яка послідовність 

розробки технологічної операції вібродугового наплавлення? 6. 

Як вибирають матеріали для вібродугового наплавлення? 7. Як 

визначити машинний час для наплавлення? 

 

Лабораторна робота № 6 

Відновлення деталей наплавленням під шаром флюсу 

 

1. Обладнання, інструмент. Установка для наплавлення в 

комплекті: наплавочна головка А-580М, зварювальний перетво-

рювач ПСО-500, верстат для установки головки, верстат для крі-

плення котка, щит розподільний, зварювальний дріт, флюс, 

з’єднувальні кабелі, підтримуючий або опорний каток, молоток 

слюсарний, зубило слюсарне, плоскогубці комбіновані, ключі 

гайкові 10×12, 11×14, 17×19, 22×24, 24×27 мм, штангенциркуль 

ШЦ ІІ-250-0,05, щітка металева, щиток захисний, фартух, рука-

виці. 

2. Суть автоматичного наплавлення під шаром флюсу 
(рис. 1) полягає у тому, що в зону горіння дуги 4, утвореної між 

деталлю 1 і електродним дротом 2, що безперервно рухається, 

подається флюс 3. Під дією високої температури дуги відбува-

ється плавлення металу деталі, електроду і частини флюсу, який 

утворює еластичну оболонку 6 навколо дуги, що захищає її зону 

горіння і ванночку з розплавленим металом на поверхні деталі 5 

від шкідливої дії повітря. У міру віддалення від дуги за рахунок 

обертання деталі зварювальна ванна охолоджується, рідкий ме-

тал кристалізується і формує наплавочний шов 7, зверху якого 
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утворюється шлакова кірка 8. 
4

5

7

8

2

1

63

 
Рис. 1. Схема наплавлення під ша-

ром флюсу: 1 – шлакова кірка; 2 – 

наплавлений шар; 3 – деталь; 4 – 

флюс;    5 – електродний дріт; 6 – 

еластична оболонка; 7 – електрич-

на дуга; 8 – ванночка з розплавле-

ним металом. 

Вона сповільнює охоло-

дження наплавленого мета-

лу і поліпшує умови його 

структурних перетворень. 

В зв’язку з тим, що ви-

никають труднощі з утри-

муванням розплавленого 

металу на поверхні деталі 

(при недостатньому охо-

лодженні шва утруднено 

видалення шлакової кір-

ки), наплавлення під ша-

ром флюсу в ремонтній 

практиці використовують 

для відновлення циліндри-

чних поверхонь діаметром 

не менш як 50 мм і для 

зварювання та наплавлю-

вання плоских поверхонь. 

 
 

3. Зварювальні та наплавлювальні матеріали і флюси. 
Зварювальні і наплавлювальні дроти залежно від хімічного 

складу поділяють на три групи: низьковуглецеві, леговані та 

високолеговані. Низьковуглецеві зварювальні (Св-08, Св-08А, Св-

08АА, Св-08ГА, Св-10Г2) і наплавлювальні (Нп-30, Нп-40) дро-

ти містять до 0,12% вуглецю і призначені для зварювання та на-

плавлювання мало- і середньовуглецевих і деяких низьколего-

ваних сталей. 

Леговані зварювальні (Св-08Г2С, Св-08ХГСМФА та ін.) і 

наплавлювальні (Нп-10Г3, Нп-30Х та ін.) дроти містять до 6% 

легованих елементів. їх застосовують для зварювання і наплав-

лення вуглецевих і легованих сталей. 

Високолеговані зварювальні (Св-12Х13, Св-06Х19М9Т та ін.) і 

наплавлювальні (Нп-2Х14, Нп-45Х2В8 та ін.) дроти використо-

вують для зварювання і наплавлювання нержавіючих, вогнет-

ривких та інших спеціальних сталей. 
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Широко састосовують для наплавки деталей під шаром 

флюсу порошкові дроти, що виготовляються на спеціальних 

верстатах методом волочіння із стальної маловуглецевої стрічки 

і порошку, який містить феросплави й графіт марок ПП-АН-

125, ПП-У15, ПП-Х12М-0, ПП-2Г13А та ін. 

Зварювальні флюси призначені для захисту зварювальної зони 

від повітря, легування шва, для забезпечення стійкого горіння 

дуги і формування наплавлюваного валька та інших функцій. 

Розрізняють плавлені та неплавлені флюси. Плавлені флюси 

– штучні силікати. До недоліків цих флюсів відносяться відсут-

ність у їх складі феросплавів, вільних металів, вуглецевих речо-

вин, внаслідок чого обмежуються їх розкислювальні та легуючі 

властивості. Здебільшого в ремонтній практиці застосовують 

флюси АН-348А, АН-60, АН-20, ОСЦ-45, що забезпечують при 

використанні вуглецевих і низьколегованих електродних дротів 

високу якість наплавлених швів. 

Неплавлені (керамічні) флюси складаються з газоподібних, 

шлакоутворюючих, розкислювальних, модифікованих, легова-

них з’єднувальних елементів і дають можливість легувати на-

плавлений шов у широких межах при використанні дешевих ни-

зьковуглецевих електродних дротів. Керамічні флюси менш мі-

цні і більш гігроскопічні порівняно з плавленими. 

Для наплавки деталей застосовують керамічні флюси АНК-

18, АНК-19, АНК-30, ЖСН-1, які при наплавленні маловуглеце-

вим дротом забезпечують високу твердість і стійкість проти 

спрацювання наплавленого металу. 

Флюси-суміші виготовляють здебільшого із плавлених і 

керамічних флюсів або на основі плавлених флюсів з додаван-

ням ферохрому, феромарганцю, графіту. Виготовляють флюси-

суміші з властивостями легованого флюсу, застосування якого 

дає можливість значно підвищити твердість і стійкість наплав-

леного шару. 

Лабораторна установка (рис. 2) призначена для демонстру-

вання наплавлення під шаром флюсу на прикладі реборд ходо-

вих котків тракторів класу 10 кН. Установка складається з на-

плавочного автомату (головки) А-580М 5, зварювального перет-

ворювача ПСО-500 1, верстата для кріплення головки 2, верста-

та для кріплення деталі 7, електричної шафи 3, котка 6, 
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з’єднувальних кабелів 4. 

 

Рис. 2. Установка для 

наплавлення реборд хо-

дових катків під шаром 

флюсу: 1 – зварювальний 

перетворювач; 2 – верс-

тат кріплення головки; 3 

– електрична шафа; 4 – 

з’єднувальні та монтажні 

кабелі і проводи; 5 – на-

плавочна головка; 6 – 

коток; 7 – верстат для 

кріплення деталі. 

Наплавочна головка А-580М призначена для автоматичного 

наплавлення електродним дротом деталей діаметром від 50 до 

650 мм і характеризується такими параметрами: напруга жив-

лення трифазної мережі – 380 В; зварювальний струм при ПВ 

65%  – до 600 А; струм – постійний; діаметр електродного дроту 

1-3 мм; швидкість подачі електродного дроту – 49-109 м/год.  

(17 ступенів); швидкість наплавлення – 12-40 м/год.; вертикаль-

ний хід головки – 325 мм; швидкість вертикального переміщен-

ня головки – 0,25 м/хв.; габаритні розміри автомата – 

925×1200×980 мм; маса автомата (без дроту і флюсу) – 180 кг; 

габаритні розміри шафи управління – 370×415×400 мм; маса – 

35 кг; місткість бункера для флюсу – 12 дм
3
. 

Зварювальний автомат складається з механізму подачі елект-

родного дроту, підвіски, колони, механізму піднімання колони, 

мундштука, кронштейна з бункером для флюсу і пульта керу-

вання, шафи керування (окремий вузол), зварювальних і монта-

жних кабелів. 

Механізм подачі дроту складається з електродвигуна, двос-

тупеневого редуктора із змінними шестірнями для регулювання 

подачі електродного дроту, пари роликів – одного приводного і 

одного притискного. 

Підвіска призначена для кріплення подавального механізму і 

забезпечує установку мундштука з кутом нахилу (± 30°) віднос-

но вертикалі, закріплюється на гільзі. 
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Подача електродного дроту в зону зварювання здійснюється 

двома змінними мундштуками для дроту діаметром 1,0-1,8 мм і 

2-3 мм, на яких розміщена клема для підключення струму для 

зварювання. 

Колона автомата жорстко кріпиться до верстата і є спрямо-

вуючою для гільзи підвіски з механізмом подачі дроту, крон-

штейна з бункером і пультом керування. Переміщується гільза 

механізмом піднімання, який складається з електродвигуна, 

черв’ячного редуктора і ходового гвинта. 

Безперебійна подача флюсу в зону горіння зварювальної дуги 

забезпечується бункером. 

Керування автоматом здійснюється за допомогою пульта, на 

якому встановлено вольтметр, трикнопковий блок для управлін-

ня зварювальним ланцюгом і механізмом подачі електрода, дві 

пари кнопок – для вмикання і вимикання механізму піднімання і 

обертання деталі, перемикач зміни напряму піднімання і обер-

тання. 

Апаратура живлення механізмів автомата і управління зва-

рювальним ланцюгом розміщена в шафі керування, яка підклю-

чена до трифазної мережі 380 В. 

Як джерело живлення зварювального ланцюга застосовують 

однопостовий моторогенераторний  перетворювач ПСО-500, 

який характеризується такими параметрами: тип генератора – 

ГС-500; номінальна напруга – 40 В; напруга холостого ходу – 

55-90 В; номінальний струм при ПВ 65% – 500 А; межі регулю-

вання струму становлять 125-600 А; номінальна потужність еле-

ктродвигуна – 28 кВт; частота обертання вала електродвигуна – 

1450 об./хв.; к.к.д. перетворювача – 59%; коефіцієнт потужності 

– 0,9; габаритні розміри – 1400×770×100 мм; маса – 540 кг. 

Перетворювач складається із зварювального генератора пос-

тійного струму, трифазного короткозамкненого електродвигуна 

і пускорегулювальної апаратури. Якір генератора і ротор елект-

родвигуна насаджені на загальний вал. 

Зварювальний генератор із самозбудженням і живленням на-

магнічувальної обмотки від додаткової щітки і однієї з основних 

щіток має падаючу характеристику, що виникає при розмагнічу-

ваній дії послідовної обмотки збудження. 

Напруга генератора плавно регулюється реостатом, змінюю-
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чи струм в ланцюзі намагнічувальної обмотки збудження. Регу-

лювальний реостат, встановлений на корпусі перетворювача, 

має покажчик – величини зварювального струму. 

У лабораторній установці колона автомата закріплюється на 

спеціальному верстаті з ручною поздовжньою подачею електро-

да відносно наплавлюваної поверхні по спрямовуючих полозках 

пристрою. Ходові котки кріплять на спеціальному верстаті, який 

складається з рами, механізму обертання деталі, пристрою для 

збирання флюсу. 

Механізм обертання включає двоступеневий черв’ячний ре-

дуктор і відкриту зубчасту передачу із загальним передаточним 

числом і = 6500, приводиться в обертання електродвигуном 

трифазного струму. 

 

4. Проектування технологічного процесу. Якість наплавле-

ного металу, твердість і стійкість проти спрацювання залежать 

від марки електродного дроту, флюсу і режимів наплавлення. 

Вибір електродного дроту і флюсу. Марку електродного дро-

ту вибирають відповідно до хімічного складу металу наплавлю-

ваної деталі, необхідної твердості і стійкості проти спрацювання. 

Якщо не потрібні велика твердість і стійкість, використовують 

дріт марок Св-08, Св-08А, Нп-30, Нп-40, а якщо потрібні велика 

твердість і стійкість, то використовують дріт марок Св-30ХГСА, 

Нп-80, Нп-10Г3, Нп-3Х13, Нп-30ХГСА та інші. Плавлені флюси 

АН-348А, АН-60, ОСЦ-45 використовують, коли не потрібні ве-

лика твердість і стійкість проти спрацювання. З цими флюсами 

використовують дроти марок Св-08, Нп-30, Св-18ХГСА, Нп-

30ХГСА, Св-08Г2С,  Нп-80 та інші. 

Неплавлені флюси АНК-18, АНК-19 використовують при на-

плавленні деталей, робочі поверхні яких повинні мати підвищену 

твердість без термічної обробки. До таких деталей належать 

опорні і підтримуючі котки, напрямні колеса, колеса кранів, осі 

тракторів і екскаваторів, опорно-обертові круги тощо. 

Флюси-суміші можна добути із суміші флюсів АН-384А і АНК-

18, співвідношення яких залежить від властивостей наплавленого 

металу. 

Діаметр електродного дроту вибирають залежно від товщи-

ни шару і діаметра деталі. 
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У режим наплавлення металу під флюсом входять такі пара-

метри: сила і рід струму, напруга електричної дуги, швидкість 

наплавлення, швидкість подачі електродного дроту, крок напла-

влення, зміщення електрода відносно зеніту, виліт електрода, 

обертальна швидкість деталі тощо. 

Сила струму впливає на глибину проплавлення і продуктив-

ність процесу. Із збільшенням густини струму збільшується гли-

бина проплавлення і зростає продуктивність, але погіршується 

формування наплавленого валика, збільшуються ймовірність 

проплавлення тонкостінних деталей і можливість їх деформації. 

Тому струм повинен бути мінімальним, але достатній для за-

безпечення стійкого горіння дуги. Сила струму вибирається за-

лежно від діаметра наплавлюваної деталі або товщини стінки в 

місці наплавлення. Здебільшого наплавлення деталей прово-

дять при постійному струмі зворотної полярності. 

Напруга. Із збільшенням напруги збільшується довжина 

дуги. Це приводить до розширення шва при практично незмінній 

глибині проплавлення. Робочий діапазон напруг для наплавочних 

робіт становить 26-36 В. 

Швидкість наплавлення визначає розміри і форму перерізу 

наплавочного валика. Із збільшенням швидкості до 20 м/год. 

збільшується ширина валика, а глибина проплавлення зменшу-

ється за рахунок відносно більшої кількості розплавленого ме-

талу на одиницю довжини і його витіснення дугою на поверхню 

деталі. Збільшення швидкості з 20 м/год. до 40 м/год. супрово-

джується зменшенням ширини валика при практично незмінній 

глибині проплавлення. Подальше збільшення швидкості напла-

влення зменшує глибину проплавлення і ширину валика. 

Швидкість подачі електродного дроту залежить від сили 

струму і напруги і знаходиться в межах 50-500 м/год. На прак-

тиці її вибирають пробним наплавленням за якістю шва. 

Крок наплавлення встановлюють так, щоб наступний валик 

перекривав попередній на 1/3 його ширини. 

Зміщення дроту від вертикалі в бік, протилежний обертанню 

деталі, поліпшує умови формування шва при наплавленні цилі-

ндричних поверхонь. Величина зміщення залежить від діаметра 

відновлюваної деталі і для деталей діаметром 40-70 мм стано-

вить від 3 до 8 мм, для 70-100 мм – від 8 до 15 мм, для            
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100-150 мм – 15-20 мм, для 150-200 мм – 20-30 мм, для діаметрів 

більш як 200 мм – 30-40 мм. 

Виліт електрода приймається залежно від діаметра дроту і 

потрібної глибини проплавлення. Збільшення вильоту приво-

дить до зменшення глибини проплавлення. Здебільшого виліт 

електрода приймають в межах 15-30 мм. 

Оскільки режими наплавлення по-різному впливають на 

якість наплавленого металу, їх здебільшого назначають компле-

ксно. Рекомендації щодо вибору режимів наплавлення для голо-

вки А-580М наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Режими наплавлення для головки А-580М 

Діаметр 

деталі, 

мм 

Швидкість 

наплавлення, 

м/год. 

Сила 

струму, 

А 

Напруга 

дуги, В 

Крок напла-

влення, мм 

Діаметр еле-

ктродного 

дроту, мм 

Товщина 

шару (на 

одну 

сторону), 

мм 

50-60 16-24 
140-

150 
26-28 3 1,6 1,5-2,0 

67-75 16-28 
170-

180 
26-28 3,5 1,6 1,8-2,5 

80-100 16-32 
180-

200 
28-30 4-5 2,0 2,5-3,5 

150-200 16-36 
220-

250 
30-32 5-6 2-3 3-5 

250-300 16-36 
250-

280 
30-32 6-7 2-3 3-5 

 

Оскільки у верстата не передбачено регулювання обертів, кі-

лькість обертів шпинделя на лабораторній установці визначають 

відповідно до кінематичного ланцюга верстата кріплення котка 

за формулою 

заг

дв
k

i

n
n = ,                                                (1) 

де nдв – кількість обертів вала електродвигуна (відповідно до 

характеристики двигуна); 
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ізаг – загальне передаточне число, ізаг= ічр⋅ізп; ічр – передаточне 

число двоступеневого черв’ячного редуктора; ізп – передато-

чне число зубчастої передачі, ізаг = 6500. 

Машинний час наплавлення однієї реборди 

Sn

іВ
Tм

⋅

⋅
= ,                                                 (2) 

де В – ширина реборди котка, визначається вимірюванням або 

визначається за формулою 

p

дз DD
B

βcos2

−
= ,                                             (3) 

де Dз – зовнішній діаметр реборди; мм; 

Dд – діаметр бігової доріжки котка, мм; 

βр = 12° – кут нахилу реборди; 

і = tp/t – кількість наплавлюваних шарів на поверхню ребор-

ди;  

tp – розрахункова товщина наплавлюваного шару, мм;  

t – товщина шару наплавлення на прийнятому режимі, мм; 

S – крок наплавлення, мм. 

Витрати електродного дроту на наплавлення реборди 

γ
π

⋅⋅⋅⋅= мдрдрдр TvdG 2

4
.                                   (4) 

 

 

5. Послідовність виконання роботи. 1. Ознайомитись з ме-

тодичними вказівками щодо виконання лабораторної роботи, 

зразком звіту про її виконання. 

З’ясувати суть відновлення деталей наплавлення під шаром 

флюсу. Ознайомитись з обладнанням  для наплавлення під ша-

ром флюсу, зв’язком властивостей наплавленого металу з мате-

ріалами і режимами наплавлення, межами використання напла-

влення під шаром флюсу під час ремонту меліоративних і буді-

вельних машин. 

2. Підготувати вихідні дані для виконання роботи. У п. 1 зві-

ту описати оснащення робочого місця, призначення і головні  

параметри обладнання для наплавлення під шаром флюсу. Ви-

готовити форму операційної карти наплавлення під шаром флю-

су. 
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3. Ознайомитись з організацією робочого місця для наплав-

лення деталей під шаром флюсу, розміщенням обладнання, при-

строїв, документації. Вивчити конструктивно-технологічну ха-

рактеристику котка, який відновлюється. 

Вивчити головні вузли і органи керування наплавочної голо-

вки, зварювального перетворювача, пристроїв для кріплення 

головки і котка, паспортні характеристики обладнання і матері-

алів для наплавлення. Повторити правила техніки безпеки робо-

ти на установці. 

Без дозволу установку не вмикати! 

4. Установити величину спрацювання реборди котка ∆р, об-

числити товщину наплавлення реборди: 

zt pp +∆= ,                                              (5) 

де z – припуск на обробку реборди, мм (для точіння z ≥ 1 мм). 

Розрахунки товщини наплавлення і наступні розрахунки ре-

жиму наплавлення виконати в п. 2 звіту. 

5. Розробити технологічний процес відновлення котка. Озна-

йомитись з технічними вимогами до відновленої реборди. Піді-

брати марку і діаметр зварювального дроту і флюсу, обладнан-

ня, пристрої, інструмент. Вивчити спосіб базування і кріплення 

котка для наплавлення реборд. Скласти план операції з віднов-

лення реборди. 

Визначити режими наплавлення: силу струму І, напругу U, 

швидкість подачі електродного дроту vдр, швидкість наплавлен-

ня vн, частоту обертів котка пк, крок наплавлення S, параметри 

установки дроту, зміщення мундштука і виліт електрода. 

Визначені параметри vдр і пк уточнити за характеристиками 

головки і верстата кріплення котка. 

Обчислити машинний час наплавлення реборди Тм і витрати 

електродного дроту Gдр. 

Розробку технології наплавлення подати в п. 2 звіту, резуль-

тати розрахунків занести до операційної карти, п. 3 звіту. 

6. Разом з майстром підготувати наплавочну установку до 

роботи. Заповнити бункер флюсом, закріпити котушку з елект-

родним дротом, заправити дріт через подавальний механізм і 

мундштук, налагодити механізм подачі дроту на запроектовану 

швидкість, користуючись даними табл. 2. 
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Таблиця 2 

Швидкість подачі дроту, кількість зубів шестерень 

vдр,  

м/год 4
9
 

5
7
,4

 

6
6
,5

 

7
6
,6

 

8
7
,3

 

9
9
,5

 

1
1
3
 

1
2
8
 

1
4
4
 

1
6
3
 

1
8
4
 

2
0
8
 

2
6
3
 

2
8
6
 

3
0
6
 

3
5
2
 

4
0
8
 

z1 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 

z2 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 

Ручним механізмом поздовжньої подачі верстата кріплення 

головки, механізмом вертикального переміщення автомата, при-

строєм повороту мундштука, механізмом подачі дроту встано-

вити виліт електродного дроту і орієнтувати його положення 

відносно поверхні реборди котка. Перевірити полярність напла-

влення («-» закріпляють на клемі мундштука). 

7. Наплавити деталь. Переконатись у безпеці присутніх у 

приміщенні, з дозволу викладача запустити зварювальний пере-

творювач і у разі потреби відрегулювати силу струму. Кінець 

електродного дроту механізмом подачі дроту «закоротити» на 

реборду, відкрити заслінку бункера з флюсом, сформувати флю-

сом зону захисту зварювальної дуги. Увімкнути привід обертан-

ня деталі і подачу струму у зварювальний ланцюг. У процесі 

наплавлення контролювати силу струму, напругу, подачу флюсу 

в зону зварювання, видалення шлакової кірки. Стежити за по-

ложенням початку зварювального шва відносно електродного 

дроту. Досягнувши початку шва, механізмом верстата кріплення 

головки змістити електрод на величину кроку наплавлення. 

Закінчивши наплавлення реборди, вимкнути електродвигун 

механізму подачі дроту, подачу струму у зварювальний ланцюг, 

перекриттям засувки припинити подачу флюсу, вимкнути меха-

нізм обертання деталі, зварювальний перетворювач, подачу 

струму на розподільну шафу. Відкріпити і зняти деталь з верста-

та. 

8. Проконтролювати виконання наплавлювальної операції. 

На око визначити наявність раковин, тріщин, непроварів. Вимі-

ряти товщину наплавленої реборди. Результати записати в п. 4 

звіту. 

9. Провести організаційно-технічне обслуговування робочого 
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місця. Привести в початковий стан інструмент, деталь, докумен-

тацію, прибрати верстат, обладнання. Здати робоче місце майст-

рові. 

10. Захист результатів роботи.  

 

6. Контрольні запитання. 1. У чому суть наплавлення під 

шаром флюсу? 2. З яких елементів складається установка для 

наплавлення під шаром флюсу? 3. Яка будова, робота, головні 

параметри наплавочного автомату? 4. Як розраховують товщину 

наплавлюваного металу на спрацьовану поверхню? 5. Як впли-

вають режими наплавлення на якість наплавлення, глибину про-

плавлення основного металу, формування наплавленого шва, 

стабільність горіння дуги? 6. Яка послідовність проектування 

технологічної операції наплавлення? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


