
3  

НАПЛАВЛЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ШАРІВ  

В СЕРЕДОВИЩІ ЗАХИСНИХ ГАЗІВ 

  

МЕТА РОБОТИ: вивчити технологію, уяснити сутність 

процесів та набути практичних навиків 

наплавлення деталей у середовищі 

захисних газів. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання з самостійної підготовки до роботи 

 

При підготовці до виконання роботи необхідно вивчити: 

1. Конструктивні засоби підвищення зносостійкості 

трибосистем. 

2. Технологічні засоби підвищення зносостійкості 

трибосистем. 

3. Фізична сутність процесів, які протікають при наплавленні. 

4. Способи наплавлення поверхонь деталей трибосистем. 

 

            1.2  Запитання для самоперевірки 

1. Які існують конструктивні засоби підвищення зносостійкості 

трибосистем? 

2. Які існують технологічні засоби підвищення зносостійкості 

трибосистем? 

3. Що таке наплавлення? 

4. За рахунок чого змінюється зносостійкість поверхонь після 

наплавлення? 

5. Які існують способи наплавлення поверхонь деталей. 

            1.3 Рекомендована література 

           1. Основи трибології. Підручник / А.М. Антипенко, О.М. 

Бєлас, В.А. Войтов та інші.  За ред. В.А. Войтова. - Харків.: 2008.-339 

с. 
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2. Селиванов А.И., Артемьев Ю.Н. Теоретические основы 

ремонта и надежности сельскохозяйственной техники.- 

М.:Колос,1978.-248с. 

3. Ремонт машин / О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А.Я. 

Поліський та інші. За ред. О.І. Сідашенко, А.Я. Поліського – К.: 

Урожай, 1994 – 400с. 

4. Практикум з ремонту машин /О.І.Сідашенко, 

О.А.Науменко, А.Я.Поліський та інш.; за ред. О.І.Сідашенка, 

О.А.Науменка – К.:Урожай,1995 – 224с. 

 

2  ВКАЗІВКИ  ЩОДО  ВИКОНАННЯ  РОБОТИ  

 

2.1 Програма роботи 

 

1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки на робочому 

місці, розписатися в реєстраційному журналі і получити дозвіл на 

виконання роботи. 

2. Ознайомитись з оснащенням робочого місця, вивчити 

будову установки для наплавлення в середовищі вуглекислого газу і 

в середовищі аргону (див. плакати). 

3. Уяснити фізичну сутність та особливості наплавлення у 

середовищі захисних газів. 

4. Уяснити призначення захисних газів, їх переваги в 

порівнянні з флюсами. 

5. Навчитися визначати режими наплавлення і вибирати марку 

електродного дроту, залежно від матеріалу відновлюваної деталі і 

потрібних фізико-механічних властивостей наплавлюваного металу. 

6. Вміти корегувати режимами процесу наплавлення на 

відповідній установці. 

7. Засвоїти технологію та набути практичних навиків 

відновлення (наплавлення ) деталей у середовищі захисних газів. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

 

1. Установка для наплавлення у середовищі СО2 УД-209. 
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2. Головка наплавлювальна А-384. 

3. Випрямляч ВДУ-506 (джерело струму). 

4. Установка аргоно-дугового наплавлення типу АП-5. 

5. Балон з вуглекислим газом 40-150 (ГОСТ 949-73). 

6. Газовий редуктор У-30. 

7. Електродний дріт марки Св – 0,8ГС, Нп – 30 ХГСА. 

8. Стелаж для деталей ОРГ-1468-05-380. 

9. Стіл ОКС-7523 для електронаплавлювальних робіт. 

10. Штангенциркуль ШЦ-ІІ-250-0,50. 

11. Набір слюсарного інструменту ПИМ-1516. 

12. Щітка металева. 

13. Захисна маска. 

14. Окуляри закритого типу зі скельцями Г-1, Г-2, Г-3. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

 

При наплавленні в середовищі захисних газів у зону горіння 

дуги під невеликим тиском подається газ, який витісняє повітря із 

цієї зони й захищає зварювальну ванну від кисню й азоту повітря. 

 
а – наплавлення плавким електродом; б – наплавлення неплавким 

електродом  

Рисунок 1 – Наплавлення в середовищі захисних газів 

 

Залежно від застосовуваного газу наплавлення розділяється на 

наплавлення в активних (О2, Н2, СО2, і ін.) і інертних (He, Ar, Ar+He і 

ін.) газах. Наплавлення можна здійснювати як плавким так і 
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неплавким електродом (Рисунок 1). У першому випадку електрод 

(дріт суцільного перетину або порошкові дроти) плавиться й бере 

участь в утворенні шва або наплавленого валика. При наплавленні, 

неплавким електродом для утворення шва або валика в зону горіння 

дуги вводять додатковий  матеріал  у вигляді прутка. 

Найбільше поширення при наплавленні поверхонь деталей 

одержало наплавлення в середовищі вуглекислого газу і аргону. 

 

Наплавлення в середовищі СО2 

При наплавленні у середовищі СО2 електродний дріт 

безперервно подається у зону наплавлення (Рисунок 2). Струм до 

дроту підводиться через наконечник, розміщений всередині 

мундштука. Під дією високої температури електричної дуги на 

поверхні деталі утворюється рідка ванна, в якій перемішуються 

метали електроду і деталі. 

 

 
1 – мундштук; 2 – електродний дріт; 3 – мундштук; 

4 –  наконечник; 5 – сопло; 6 – деталь; 7 – наплавлений шар;  

8 – зварювальна ванна рідкого металу; 9 – електрична дуга. 

Рисунок 2 - Схема наплавлення у середовищі вуглекислого 

газу 
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У зону наплавлення через сопло пальника надходить 

вуглекислий газ, який захищає рідкий метал від контакту з киснем 

повітря. З одного боку вуглекислий газ захищає метал від 

навколишнього середовища, з іншого – розкладається при високій 

температурі дуги і окислює розплавлений метал, що призводить до 

вигорання вуглецю, легуючих елементів, появою пор у наплавленому 

шарі. Тобто у процесі наплавлення  вуглекислий газ під дією високих 

температур дисоціює:  

2СО2<=>2СО+О2 

Тому наплавлення йде не в чистому вуглекислому газі, а в 

суміші газів СО2, СО и О2. У цьому випадку забезпечується 

практично повний захист розплавленого металу від азоту повітря, 

але зберігається майже такий же окисний характер газової суміші, 

яким він був би при зварюванні голим дротом без захисту від 

атмосфери повітря. 

  Отже, при зварюванні й наплавленню в середовищі СО2 

необхідно передбачати заходи щодо розкислення металу, що 

наплавляється. 

Це завдання вирішується використанням наплавлювальних 

дротів діаметром 0,8-2 мм, до складу яких входять елементи 

розкислювачі. Найчастіше це кремній (0,6-1,0%) і марганець (1-2%). 

При наявності таких компонентів розкислення окислів заліза 

відбувається по реакціях 

 2 FeO + Si ―> SiO2 + 2Fe и FeО + Mn ―> MnO + Fe. 

Окисли кремнію й марганцю, що утворюються в процесі 

раскиcления, вспливають на поверхню наплавлювальної ванни й 

після кристалізації металу віддаляються.  

До комплекту газової апаратури входять: 

Балон з вуглекислим газом під тиском 7,5 МПа, редуктор який 

понижує тиск газу до 0,12…0,15 МПа та інші вузли (Рисунок  3).  

Наплавлення у  середовищі вуглекислого газу виконують на 

постійному струмі зворотної полярності. Марку електродного дроту 
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вибирають залежно від матеріалу відновлюваної деталі і потрібних 

фізико-механічних властивостей наплавлюваного металу.  

Для наплавлення сталей використовують дроти Св-0,8ГС, Нп-

30ХГСА діаметром 0,5-2,5 мм, які дозволяють  одержати твердість 

наплавленого шару НВ 220-290. Для одержання значно більшої 

твердості необхідно провести  послідуючу цементацію або 

гартування СВЧ. 

На якість наплавлення  і якість  наплавленого шару окрім 

матеріалу електродного дроту впливають також режими наплавлення 

(див. таблицю 1).  

 
1 – джерело постійного струму; 2 – балон з газом; 3 – підігрівач газу; 

4 – осушувач газу; 5 – редуктор; 6 – ротаметр; 7 – газовий клапан; 

8 – електродний дріт; 9 – привод подачі електродного дроту; 

10 – струмоведуча втулка; 11 – сопло пальника; 12 – деталь; 13 – 

апаратура керування 

Рисунок 3 – Установка для наплавлення в середовищі 

вуглекислого газу при постійному струмі 

 

Наплавлення у середовищі вуглекислого газу має ряд переваг: 

продуктивність не нижча наплавлення під шаром флюсу; відсутність 

шлакової кірки; високий ступінь щільності дуги, тому що нагрівання 

деталі невелике і практично  відсутня деформація; можливість 
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наплавлення шару невеликої товщини (0,8-1,5 мм); низьку вартість 

робіт при використанні активних газів (СО2, водяної пари). Також 

можливість провадити багатошарове наплавлення, якщо за один 

прохід не відновлюється необхідний розмір деталі. 

 

Таблиця 1 – Режими наплавлення у середовищі вуглекислого 

газу 
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10 0,5 0,8 70 16 40 2 2,5 7 360 

20 0,8 1,0 85 18 40 3 2,8 8 360 

30 1,0 1,2 90 19 35 5 3,0 10 360 

40 1,2 1,4 110 20 30 6 3,5 10 480 

 

Наплавлення у середовищі аргону 

Аргонодугове наплавлення – дугове наплавлення в 

середовищі інертного газу аргону. Може здійснюватися плавким або 

неплавким електродом. В якості електроду, що неплавиться, частіше 

використовується вольфрамовий електрод. 

Аргон практично не вступає в хімічні взаємодії з 

розплавленим металом і іншими газами в зоні горіння дуги. Будучи 

на 38% важче повітря, аргон витісняє його із зони наплавлення  й 

надійно ізолює зварювальну ванну від контакту з атмосферою. 

Дуга горить між поверхнею що наплавляється та неплавким 

електродом (Рисунок 4). Електрод розташований у пальнику, через 
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сопло якого вдувається захисний газ. Присадочний матеріал 

подається в зону дуги з боку та в електричне коло не включений. 

 
Рисунок 4 – Наплавлення аргонодугове 

 

При цьому способі наплавлення запалювання дуги, на відміну 

від наплавлення  електродом, що плавиться, не може бути виконане 

шляхом торкання електродом виробу із двох причин. По-перше, 

аргон має досить високий потенціал іонізації, тому іонізувати 

дуговий проміжок за рахунок іскри між виробом і електродом досить 

складно. По-друге, торкання виробу вольфрамовим електродом 

приводить до його забруднення й інтенсивному оплавленню. Тому 

при аргоновому наплавленні для запалювання дуги паралельно 

джерелу живлення підключається пристрій, який називається 

«осцилятор». Осцилятор для запалювання дуги подає на електрод 

високочастотні високовольтні імпульси, які іонізують дуговий 

проміжок і забезпечують запалювання дуги після включення 

наплавлювального струму. Якщо аргонове наплавлення проводиться 

на змінному струмі, осцилятор після запалювання дуги переходить у 

режим стабілізатора й подає імпульси на дугу в момент зміни 
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полярності, щоб запобігти деіонізації дугового проміжку й 

забезпечити стійке горіння дуги. 

При зварюванні на постійному струмі на аноді й катоді 

виділяється неоднакова кількість тепла. При струмах до 300А 70% 

тепла виділяється на аноді й 30% на катоді, тому практично завжди 

використовується пряма полярність, щоб максимально проплавляти 

вироб і мінімально розігрівати електрод. Усі сталі, титан та інші 

матеріали, за винятком алюмінію, зварюються на прямій полярності. 

Алюміній звичайно зварюється при змінному струмі для поліпшення 

руйнування оксидної плівки. 

 
                  При змінному струмі                       При постійному струмі                    

1 – пальник; 2 – редуктор-регулятор; 3 – баластний реостат; 4 – 

вольтметр; 5 – амперметр; 6 – шунт; 7 – зварювальний 

трансформатор; 8 – трансформатор струму; 9 – осцилятор; 10 – 

ротаметр; 11 – джерело постійного струму. 

Рисунок 5 – Установка для аргонодугового наплавлення 
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Для поліпшення боротьби з пористістю до аргону іноді 

додають кисень у кількості 3-5%. При цьому захист металу стає 

більш активним. Чистий аргон не захищає метал від забруднень, 

вологи й інших включень, що потрапили в зону наплавлення  із 

крайок, що наплавлюються, або присадочного металу. Кисень же, 

вступаючи в хімічні реакції зі шкідливими домішками, забезпечує 

їхнє вигоряння або перетворення в з'єднання, що спливуть на 

поверхню наплавлю- вальної ванни. Це запобігає пористості. 

Основна область застосування аргонодугового наплавлення  

електродом, що неплавиться, це деталі легованих сталей та 

кольорових металів. При малих товщинах аргонне наплавлення може 

виконуватися без присадки. Спосіб наплавлення забезпечує гарну 

якість формування наплавленого шару, дозволяє точно підтримувати 

глибину проплавлення металу, що дуже важливо при наплавленні на 

тонкий метал при однобічному доступі до поверхні виробу.  

Аргонове наплавлення  електродом, що плавиться, 

використовується при зварюванні неіржавіючих сталей і алюмінію. 

Однак обсяг її застосування відносно невеликий. 

Промисловістю для виконання аргонодугового наплавлення  

випускаються установки типу АП-5, УДАР-300, УДГ-301. 

Найбільше використання наплавлення в середовищі аргону 

набули при відновленні деталей із алюмінієвих сплавів (корпуси і 

обойми гідронасосів НШ, рукава охолодження, поршні, кришки та 

інш.). Труднощі при відновленні деталей із алюмінієвих сплавів 

пов’язані з тим, що поверхня деталей завжди вкрита щільною 

плівкою оксиду алюмінію Al2O3, яка має температуру плавлення 

2030…2050
0
С ( в той же час температура плавлення чистого 

алюмінію – 660
0
С). Тому підготовка алюмінієвих деталей до 

наплавлення  або наплавлення потребує ретельного очищення зони 

наплавлення  від всякого бруду. 
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2.4 Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення 

звіту 

 

1. Ознайомитись з правилами техніки безпеки на робочому 

місці, получити інструктаж і дозвіл на виконання роботи. 

2. За допомогою лаборанта ознайомитися з оснащенням 

робочого місця, вивчити будову установок для наплавлення у 

середовищі СО2 і в середовищі аргону (див. плакати). 

2.4.5 Виконати багатошарове наплавлення в середовищі СО2  

та візуально перевірити якість  наплавленого шару. 

2.4.6 Зробити аналіз отриманих результатів та висновок, 

оформити звіт. 

В звіті необхідно відобразити: 

а) надати схему наплавлення у середовищі вуглекислого газу 

(СО2); 

б) описати сутність процесу наплавлення, характеристики 

захисних (інертних) газів, марки електродних дротів і їх вплив на 

якість наплавленого шару; 

в) надати значення режимів конкретного наплавлення та 

аналіз отриманих результатів з висновком подальшого використання; 

г) навести переваги і недоліки наплавлення в середовищі СО2 

д) надати схему наплавлення у середовищі аргона; 

г) навести переваги і недоліки наплавлення в середовищі 

аргону. 

 

2.5 Питання для самоконтролю 

 

1. Які особливості наплавлення у середовищі захисних газів? 

2. Які гази використовуються в якості захисних і їх 

призначення? 

3. Які параметри являються основними і як вони впливають 

на якість наплавленого шару? 

4. На підставі чого вибирається марка електродного дроту? 
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5. Назвіть переваги наплавлення деталей у середовищі 

захисних газів та вкажіть сферу його застосування? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


