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    ТЕМА: «ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ  

                     ТРИБОСИСТЕМ» 

 

             МЕТА РОБОТИ: З'ясувати фізичну суть процесів вібродугового 

наплавлення і наплавлення під шаром флюсу; вплив робочих параметрів 

процесів на якість наплавлення деталей, а також отримати навики по 

обґрунтуванню способів наплавлення при усуненні конкретного дефекту 

деталі. 

   

 

1. ВКАЗІВКИ ПО ПІДГОТОВЦІ ДО РОБОТИ 

 

 1.1 Завдання по самостійній підготовці до роботи 

 

В процесі підготовки до лабораторної роботи студент повинен 

з'ясувати фізичну суть процесів, що протікають при наплавленні під 

шаром флюсів і вібродуговому наплавленні. При цьому слід звернути 

увагу на значення і шляхи зменшення глибини проплавлення деталі, роль 

захисного середовища і присадних матеріалів при наплавленні і їх 

взаємний вплив на властивості відновленої поверхні деталі. Слід 

з'ясувати вплив режимів наплавлення на якість відновлення деталі і 

продуктивність процесу. В результаті вивчення цього матеріалу студент 

повинен уміти вибирати спосіб і режим наплавлення, присадний матеріал 

і флюси (захисне середовище). Також студент повинен ознайомитися з 

правилами безпечної роботи при наплавленні. 

 

1.2 Питання по самоконтролю знань 

 

1. Процеси, що протікають, в зоні горіння дуги наплавлення під 

шаром флюсу. 

2. Характер зміни струму і напруги в електричному ланцюзі при 

вібродуговому наплавленні. 

3. Роль рідини, що охолоджує, при вібродуговому наплавленні. 

4. Роль флюсів при наплавленні під шаром флюсів. 

5. Вибір електродного дроту і флюсів при наплавлення під шаром 

флюсів. З чого слід виходити і до чого прагнути? 
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6. Вибір матеріалу електродного дроту і витрати рідини, що 

охолоджує, при вібродуговому наплавленні. 

7. Роль дроселя (індуктивності) в електричному ланцюзі 

живлення дуги установки для вібродугового наплавлення. 

8. Режими наплавлення під шаром флюсу і вплив їх на якість 

наплавлення деталей. 

 

1.3 Рекомендована література 

 

 1. Сідашенко О.І Ремонт машин та обладнання: підручник/ 

[Сідашенко О.І. та ін.].; за ред. проф. О.І. Сідашенко,  О.А.Науменка. – 

К.: Агроосвіта, 2014 –665 с. 

2. Технология ремонта машин и оборудования / Под ред. 

Левитского И.С. – М.: Колос, 1975 –560 с. 

3. Практикум з ремонту машин/ за ред. О.І.Сідашенка, 

О.А.Науменка. - К.:Урожай,1995. - с.215 

 

2. ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОБОТИ 

 

2.1 Програма роботи 

 

У процесі роботи студент знайомиться із обладнанням, яке 

застосовується при відновленні деталей автоматичними способами 

наплавлення. Вивчає особливості застосування вібродугового 

наплавлення та під шаром флюсу для відновлення зношених деталей. 

В процесі виконання роботи розраховуються необхідні режими і 

проводиться наплавлення деталі. Вимірюється діаметр детали і твердість 

поверхні до і після наплавлення.. Робляться висновки по проведеній 

роботі і складається звіт. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

 

Для проведення лабораторної роботи необхідні: 

- токарно-гвинторізні верстати з наплавлювальними головками 

для вібродугового наплавлення та під шаром флюсу; 

- заготовки:  
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1) прокат круглий, сталь 45, d = 30...40 мм,  

довжина  l = 250...300 мм; 

2) 1) прокат круглий, сталь 45, d = 60...100 мм,  

довжина  l = 250...300 мм; 

- твердомір Роквела (ТК-2М) 

- штангенциркуль ШЩІ-125 ГОСТ 166-80; 

- прохідний різець із пластинкою Т15К6 ГОСТ 18879-73 

- заточний верстат; твердомір;  

- плакати. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

 

 Наплавлення — один з різновидів зварювання і служить для 

нанесення шару металу заданого складу на поверхню виробу. Нанесений 

метал міцно зв'язується з основним, утворюючи надійне з'єднання. 

Наплавлення застосовують для відновлення і зміцнення деталей 

машин і устаткування шляхом нанесення на їх робочі поверхні металевих 

покриттів, які мають необхідний комплекс властивостей: зносостійкість, 

термостійкість, кислототривкість і так далі. Маса наплавленого металу 

зазвичай не перевищує декількох відсотків загальної маси виробу.  

Наплавка може бути здійснена різними способами: ручна дугова; 

плавким і неплавким електродами; напівавтоматичне і автоматичне 

наплавлення під флюсом, в середовищі захисних газів; вібродугова, 

плазмова, електрошлакова, газова, індуктивна і ін. 

Наплавлення в порівнянні із зварюванням має ряд відмітних 

особливостей. 

При наплавленні поверхневих шарів із заданими властивостями 

хімічний склад наплавленого металу суттєво відрізняється від хімічного 

складу основного металу. Метал, що наплавляється, вибирають з 

урахуванням експлуатаційних вимог до відновлених робочих поверхонь. 

Технологічні вимоги і особливості наплавлення наступні: 

мінімальне перемішування складу, що наплавляється, з основним 

металом для забезпечення заданого хімічного складу шару і запобігання 

тріщинам; мінімальні напруження і деформації. Ці вимоги 

забезпечуються за рахунок зменшення глибини проплавлення 

регулюванням параметрів режиму, погонної енергії, техніки 

наплавлення, коливання електроду і так далі. 
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2.4 Відновлення зношених деталей машин наплавленням  

під шаром флюсу 

 

Наплавлення під шаром флюсу дозволяє збільшити потужність 

зварювальної дуги за рахунок збільшення допустимої щільності струму 

до 150...200 А/мм2 (15...30 А/мм2) при дуговому зварюванні плавким 

електродом) без небезпеки перегріву електроду. В результаті 

продуктивність зварювально-наплавлювальних робіт підвищується в 6...7 

разів в порівнянні з ручною дуговою зваркою. 

Горіння дуги під шаром флюсу сприяє зниженню теплообміну із 

зовнішнім середовищем, що зменшує питому витрату електроенергії при 

наплавленні металу з 6...8 до 3...5 кВт.год/кг. Одночасно з цим 

поліпшуються умови формування наплавленого металу, його хімічний 

склад. 

Механізація процесу наплавлення забезпечує зменшення втрат 

електродного матеріалу на розбризкування і угар з 20...30% до 2...4%. 

Наплавлення під шаром флюсу отримало широке застосування 

для відновлення і зміцнення деталей тракторів, автомобілів і іншої 

сільськогосподарської техніки з достатньо великими зносами (до 

3...5мм). 

Схема наплавлення під шаром флюсу циліндричної деталі 

показана на рисунку 1. Між електродом 1, що проходить через мундштук 

2 і деталлю 11, збуджується електрична дуга 5, в зону горіння якої по 

флюсопроводу 4 поступає флюс 3. Тепловая енергія, що виникає при 

горінні дуги, оплавляє електрод і розплавляє флюс, в результаті 

утворюється міхур з газової оболонки 7 і розплавленого флюсу 6, чим 

досягається захист дуги і розплавленого металу 8 від дії зовнішнього 

середовища. По мірі переміщення зварювальної ванни наплавленнй 

метал 9 під захистом шлакової кірки 10 остиває і формується. 

Для наплавлення використовують наплавлювальні головки    (А-

409, А-580М, ОКС-1252М, А-765, А-1197 і ін.), які встановлюються на 

звичайні токарні верстати (з додатковим редуктором), або спеціалізовані 

наплавочні напівавтомати (УД-209, УД-299, ОКС-11200, 011-1-00 РД і 

ін.). Наплавку можна здійснювати на деталі типу «вал» (опорні катки, 

осі, різні вали), плоскі поверхні (шліци валів), а також деталі складного 

профілю (зуб’я ведучих зірочок і т. п.). 

 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - електрод; 2 - мундштук; 3 - флюс; 4 - флюсопровід; 5 - електрична 

дуга; 6 - розплавлений флюс;  

7 - газова оболонка; 8 - розплавлений метал; 9 - наплавлений метал;  

10 - шлакова кірка; 11 – деталь. 

 

Рисунок 1 - Схема наплавлення циліндричної деталі під шаром флюсу  

 

Наплавлювальна головка складається з механізму подачі дроту, 

що дозволяє ступінчасто або плавно змінювати швидкість подачі 

електроду, мундштука для підведення дроту до деталі і флюсоапарата, 

що складається з бункера із засувкою для регулювання кількості флюсу, 

що подається. У деяких випадках флюсоапарат має пристрій для 

просіювання і транспортування флюсу в бункер.  

Джерелами постійного струму є зварювальні перетворювачі 

(ПСГ-500) або випрямлячі (ВС-300, ВС-600, ВДК-301) з пологопадаючою 

або жорсткою зовнішньою характеристикою, розраховані на номінальний 

струм до 300...500 А. 

Полярність при наплавленні зазвичай застосовують зворотню, 

тобто на деталь подається негативний потенціал, а на електрод - 

позитивний. Цим забезпечується деяке зменшення нагріву деталі і 

раціональніше використання тепла. 

Наплавлення під шаром флюсу дозволяє змінювати в широких 

4=2 мм      4=3 

мм     4=5 мм д 
тт № 

ФII 
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межах фізико-механічні властивості наплавленого металу, що 

досягається, насамперед, вибором відповідного флюсу і електродного 

матеріалу. Флюси забезпечують: 

- стійке горіння дуги; 

- захист розплавленого металу від дії кисню і азоту повітря; 

- очищення розплавленого металу від включень і його 

розкислювання;  

 - легування необхідними елементами матеріалу покриття; 

- утворення термоізоляційного шару з флюсу і його корки, що 

уповільнює процесс твердіння металу. 

Розрізняють плавлені, керамічні флюси і флюсуміші. 

Плавлені флюси (АН-348А, ОСЦ-45, АН-8, АН-60) готують 

сплавом в печах компонентів, що входять в їх склад, з подальшою 

грануляцією. Вони мають низьку вартість, забезпечують якісний захист 

металу і його легування марганцем і кремнієм. Застосовуються для 

наплавлення низьковуглецевих сталей. Твердість наплавленої поверхні 

не перевищує 300-380НВ. 

Керамічні флюси (АНК-18, АНК-19, АНК-30 і ЖСН-1) за рахунок 

наявних в них феросплавів дозволяють легувати наплавлений метал 

хромом, титаном, алюмінієм і іншими металами, забезпечуючи високі 

експлуатаційні показники відновлених деталей. Проте собівартість таких 

покриттів вища. При застосуванні АНК-18 - твердість наплавленої 

поверхні  до 63 HRC 

При наплавленні із застосуванням флюсуміші можлива сепарація 

добавок, що приводить до нерівномірного розподілу легуючих 

компонентів в наплавленому металі. Для усунення цього явища готують 

флюс-агломерат, що складається з 75...80 % феросплаву і 20...25 % 

рідкого скла, що забезпечує рівність насипної маси флюсу і феросплаву. 

В якості електродів використовують зварювальні (Св) і 

наплавлювальні (Нп) дроти діаметром 1,2...3 мм: 

 - Св-08, Св-08Г2, Св-08ГС; 

 - Нп-40, Нп-50, Нп-60, Нп-80; 

 - Св-18ХГСА, Нп- 30ХГСА, Нп-08Х14 

 - порошковий дріт ПП13А і ін. 

Якість наплавленого металу, форма шва багато в чому 

визначаються раціональним вибором режимів процесу. 

Основні технологічні параметри наплавлення:  
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- состав електродного матеріалу і  флюсу,  

- напруга дуги,  

- сила і полярність струму,  

- швидкість наплавлення і подачі електродного матеріалу,  

- крок наплавлення,  

- зсув електрода із зеніту  

- діаметр і виліт електрода.  

Висока щільність струму приводить до підвищення 

тепловиділення в деталь, що супроводиться збільшенням об'єму рідкого 

металлу і глибини проплавлення. 

Зварювальний (наплавлювальний) струм і напругу вибирають по 

емпіричних формулах  

  3 ;40 дн dI                                                               (1) 

                       ,04,021 нIU                                                          (2) 

де Ін - зварювальний (наплавлювальний) струм, А;  

     dд - діаметр деталі, мм;  

     U - напруга джерела живлення, В. 

 

Важливий показник, що характеризує питому швидкість 

наплавлення, це - коефіцієнт наплавлення: 

  ,065,03,2
е

н
н

d

І
К   г/Агод.                                   (3) 

де Кн — коефіцієнт наплавлення;  

      dе - діаметр електродного дроту, мм. 

 

Швидкість переміщення дуги або швидкість наплавлення, суттєво 

впливають на ширину і глибину валиків наплавленого металу 

   ,





F

ІК
V нн

н   м/год                                     (4) 

   де F - площа поперечного перетину наплавленого валика, мм2;  

       γ - щільність металу шва, г/см3. γ = 7,85 г/см3 . 

Площа поперечного перетину наплавленого валика, мм2 

              ,kф hSF                                       (5) 

де S - крок наплавлення, мм;  
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     h - товщина металу, що наплавляється, мм;  

     kф - коефіцієнт форми шва, kф = 0,7...0,8. 

 

Крок наплавлення, мм/об, визначає перекриття валиків, впливає 

на хвилястість наплавленого шару і складає 

   .)5,2...0,2( еdS                                            (6) 

 

Товщина наплавленого шару, мм  

                                          ,21max zzhhн                                           (7) 

де hmax – величина максимального зносу (на сторону), мм 

     z1 – припуск на попередню механічну обробку для усунення   

            нерівнобічного зносу (на сторону). Приймається 0,1…0,3мм. 

     z2 – припуск на наступну механічну обробку (на сторону).  

            Приймається 0,8…1,1 мм. 

 

Частота обертання деталі, об/хв 

   .
60

1000

д

н

d

V
n







                                              (8) 

 

Швидкість подачі електродного дроту, м/год, визначається 

можливістю його повного розплавлення 

   ,
4

2 bkd

ІК
V

е

нн
е







                                       (9) 

де d - діаметр електродного дроту, мм;  

      k - коефіцієнт переходу присадочного металу на поверхню, що  

           наплавляється (k=0,94);  

      b - коефіцієнт неповноти наплавленого шару (b =0,99). 

 

Збільшення вильоту електродного дроту підвищує опір дуги, що 

приводить до зростання коефіцієнта наплавлення і, отже, глибини 

проплавлення. Проте надмірне збільшення цього параметра погіршує 

геометрію наплавлених валиків. Виліт електроду, мм, вибирають залежно 

від його діаметра 

            .)15...10( еdH                                    (10) 
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Зсув електроду із зеніту убік, протилежний обертанню деталі, з 

одного боку, покращує умови формування наплавленого шару, а з іншої - 

гідростатичний тиск рідкої ванни металу як би витісняє дугу, що 

зменшує глибину проплавлення. 

Зсув електроду із зеніту, мм 

                                            .)07,0...05,0( дda                                (11) 

 

Вибрані режими уточнюють в процесі пробних наплавлень. 

Недолік способу - значний нагрів деталей в процесі наплавлення і 

викликані цим термічні деформації деталей, вірогідність пропалення 

тонкостінних деталей, складнощі з видаленням шлакової кірки. 

Відновлення проводять в такому порядку. 

Деталь очищають від грязі, лакових і масляних плівок, видаляють 

залишки лакофарбних покриттів і продуктів корозії. 

В процесі дефектації вибраковують деталі, що мають тріщини, 

обломи. Для зниження внутрішніх напружень перед наплавленням 

загартовані поверхні деталей піддають нормалізації. При необхідності 

правлять центрові отвори. 

Поверхні деталей, що мають значний нерівномірний знос, 

заздалегідь проточують або шліфують до його усунення. Вибирають і 

встановлюють режими наплавлення. 

Перед наплавленням електродний дріт очищають від масла 

консервації і іржі, а флюси прожарюють при температурі 150...200°С 

протягом 2...3 год. 

Для зменшення деформації деталей шліци валів наплавляють, 

провертаючи деталь в центрах навколо осі із проворотом на 180°. Шийки 

колінчастих валів наплавляють від галтелі до середини шийки. 

Після наплавлення деталь, якщо необхідно, правлять. Деталі, які 

працюють при значних навантаженнях (колінчасті вали, піввісі) піддають 

нормалізації. 

Механічна обробка деталей після наплавлення залежить від 

допусків розмірів і необхідної шорсткості відновлюваної поверхні. Так, 

обід опорного катка, підтримуючого ролика, реборди направляючих 

коліс якої-небудь механічної обробки не вимагають. В той же час шийки 

колінчастих валів проточують або шліфують з припуском на подальшу 
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механічну обробку, піддають загартуванню СВЧ, шліфують начисто і 

полірують. 

Відновлені деталі перевіряють на відповідність вимогам 

технічних умов по розмірах, взаємному розташуванні геометричних осей, 

шорсткості і твердості робочих поверхонь. 

 

2.4.1 Рекомендації з виконання роботи і оформленню звіту 

1. Вивчити правила техніки безпеки на робочому місці. 

2. Вивчити особливості застосування наплавлення під шаром 

флюсу для відновлення зношених деталей. 

3. Вивчити конструкцію наплавлювальної головки, джерела 

живлення зварювальної дуги, іншого устаткування, способи їх 

регулювання і управління. 

4. Вивчити матеріали, які використовуються при наплавленні. 

5. Відповісти на контрольні питання. 

6. Вибрати деталь, заміряти її діаметр і твердість поверхні, 

встановити і закріпити її в патроні обертача наплавлювальної установки. 

Розрахувати і встановити необхідні режими і провести наплавлення 

деталі відповідно до інструкції по експлуатації наплавлювального 

устаткування (деталь встановлювати при вимкненому устаткуванні; при 

наплавленні застосовують засоби для захисту очей від світлового 

випромінювання, бризок розплавленого металу і місцеву витяжну 

вентиляцію). 

7. Вимкнути установку, охолодити деталь і зняти її. Заміряти 

діаметр деталі після наплавлення. Оцінити властивості наплавленого 

шару. 

8. Зачистити за допомогою заточного верстата лиску на 

наплавленій поверхні і заміряти твердість наплавленого шару. 

 

Звіт повинен містити: 

1. Назву і мету лабораторної роботи. 

2. Опис схеми наплавлення деталей під шаром флюсу, порядок 

підготовки і роботи наплавлювальної установки. 

3. Короткі відомості про матеріал деталі, її розміри і твердість до і 

після наплавлення. 

4. Розрахунок режимів наплавленная. Результати занести до 

таблиці за формою: 
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Таблиця 1 – Режими автоматичного наплавлювання під шаром флюса 

dд, 

мм 

dе, 

мм 

Iн, 

А 

U, 

В 

Кн, 

г/Агод 

S, 

мм/об 

hmax, 

мм 

hн, 

мм 

Vн , 

м/год 

nд, 

об/хв 

Vе , 

м/год 

Н, 

мм 

а, 

мм 

 
 

 
         

 
 

2.4.2 Питання для самоперевірки 

1. Яка суть наплавлення під шаром флюсу?  

2. Перерахуєте достоїнства і недоліки відновлення деталей 

наплавленням під шаром флюсу.  

3. Які деталі доцільно відновлювати наплавленням під шаром 

флюсу?  

4. Які матеріали застосовують при наплавленні під шаром флюсу?  

5. У якій послідовності розраховують  режими наплавлення? 

 

2.5 Відновлення деталей машин вібродуговим  

наплавленням 

 

Вібродугове наплавлення — один з розповсюджених способів 

відновлення деталей на с.г. ремонтних підприємствах, що обумовлене 

особливостями цього технологічного процесу. 

Процес характеризується високою продуктивністю (до 2,6 кг 

металу в 1 год.). 

Незначний нагрів деталі в процесі наплавлення (до 100 ºС) 

виключає структурні зміни в поверхні деталі (зона термічного впливу 

при наплавленні незагартованих деталей 0,6... 1,5 мм, загартованих, - 

1,8...4 мм), що дозволяє наплавляти деталі малого діаметру, не 

побоюючись їх пропалення або викривлення. 

Застосування рідини, що охолоджує, у поєднанні з різними 

електродними матеріалами робить можливим отримання твердості 

наплавленого металу до 58...60 НRС, що виключає з технологічного 

процесу подальшу термічну обробку. 

Товщину наплавленого шару можна регулювати в межах 

0,5...3мм. При необхідності можливе багатошарове наплавлення. Втрати 

електродного матеріалу на угар і розбризкування не перевищують 6...8 

%. 
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Вібродутове наплавлення - різновид дугового наплавлення, 

особливість якого - вібрація електроду, що забезпечує переривистий 

процес горіння дуги. 

Вібрація дозволяє наплавляти метал при низькій напрузі джерела 

струму і відносно невеликої потужності в зварювальному ланцюзі, коли 

безперервний дуговий процес неможливий. 

Процес протікає таким чином (Рисунок 2). У момент зіткнення 

електроду з деталлю починається період короткого замикання (КЗ). Опір 

електричному ланцюгу (джерело струму - електрод - деталь) падає до 

нуля, що приводить до падіння напруги при одночасному збільшенні 

сили струму. При цьому реальна потужність джерела струму обмежує 

його силу до 1100...1300 А. Проте така сила струму недопустима для 

електроду малого перетину, оскільки відбувається його розплавлення і 

розбризкування під дією електродинамічних сил.  

 

 

 

 

Рисунок 2 - Графік зміни струму (I)  

                     і напруги (U) 

 

 

 

 

 

Для обмеження сили струму в період короткого замикання в 

зварювальний ланцюг послідовно включається додаткова індуктивність 

(дросель). У цей період зростаюча сила струму наводить в індуктивності 

- ЕДС самоіндукції. При цьому обмежується сила струму короткого за-

микання і запасається електромагнітна енергія в індуктивності. 

За рахунок вібрації електрод відводиться від деталі і в розриві 

виникає електрична дуга. Починається період дугового розряду (ДР). У 

цей момент енергія, запасена в індуктивності, починає звільнятися, ЕДС 

самоіндукції і ЕДС джерела струму складаються. В результаті напруга на 

дуговому розряді стає в 2 рази і більш вище, ніж на затисках джерела 

струму, і підтримується приблизно постійною, не залежно від зміни 

довжини дуги. 
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У цей період виділяється 90...95 % тепловій енергії, в результаті 

чого кінчик електроду оплавляється. 

При достатньому віддаленні електроду від деталі і витрачанні 

енергії, запасеною індуктивністю (дроселем), дуга гасне. Починається 

період холостого ходу (XX). Закінчується він в той момент, коли 

електрод знов торкається деталі і крапля розплавленого металу 

переноситься на її поверхню. В результаті багатократного повторення 

описаного процесу на деталі формується валик наплавленого металу. 

Тривалість періодів короткого замикання і горіння дуги 

визначається частотою вібрації електроду, напругою холостого ходу і 

індуктивністю зварювального ланцюга. Із збільшенням напруги і 

індуктивності зростає період горіння дуги, а отже, кількість тепла, що 

виділилося, і продуктивність процесу. Проте надмірне збільшення цих 

параметрів приводить до порушення стабільності процесу і великим 

втратам електродного дроту. 

Принципова схема установки для вібродугового наплавлення 

(Рисунок 3) складається з наплавлювальної головки, джерела живлення, 

додаткової індуктивності (дроселя), системи подачі рідини, що 

охолоджує. 

Для вібродугового наплавлення застосовують наплавлювальні 

головки ОКС-1252М (ГМВК-2) і ОКС-6569, які кріплять на супорті 

токарного верстата або спеціального обертача. 

Для живлення процесу використовують зварювальні 

перетворювачі, випрямлячі з «жорсткою» зовнішньою характеристикою, 

розраховані на силу зварювального струму не менше 300 А. Полярність 

при наплавлюванні застосовують зворотню. В якості додаткової індук-

тивності використовують зварювальні дроселі або дроселі власного 

виготовлення.  

Для вібродугового наплавлення застосовують зварювальні і 

наплавлювальні дроти діаметром 1,2...3 мм і стрічки завтовшки 1...3 мм і 

шириною до 10 мм. 

В якості рідини, що охолоджують, найширше використовують 

4...6%-й розчин кальцинованої соди, 10...20%-й розчин технічного 

гліцерину у воді або їх суміш. Вода, випаровуючись, витісняє із зони 

горіння дуги повітря, що знижує вміст азоту в наплавленому металі. 

Кальцинована сода, розкладаючись, стабілізує, з одного боку, горіння 

дуги, з іншої - знижує корозію устаткування і відновлюваних деталей. 
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Гліцерин знижує швидкість охолоджування наплавленого металу, 

що зменшує тріщиноутворювання при використанні високовуглецевих 

наплавлювальних дротів. 

 

 
1 - джерело струму; 2 - штуцер для подачі рідини, що охолоджує;  

3 - механізм подачі електродного дроту; 4 - касета з електродним дротом; 

5 - коромисло; 6 - насос для подачі рідини, що охолоджує;  

7 - мундштук; 8 - електрод; 9 - деталь, що наплавляється; 10 - дросель 

 

Рисунок 3 - Схема установки для вібродугового наплавлення 

 

Режими наплавлення залежать від необхідної товщини 

наплавленого шару h, діаметру електроду de і напруги джерела живлення 

U. 

 

h, мм 0,3...0,9 1,0...1,6 1,8...2,5 

dе, мм 1,6 2,0 2,5 

U, В 12...15 15...20 20...25 

 

Сила струму, А, 
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                                   ejFI                                                         (11) 

де j - щільність струму, А/мм2 (при діаметрі електродного дроту  

         dе < 2 мм j = 50...75 А/мм2, при dе ≥ 2 мм j = 60...75 А/мм2);  

     Fе — перетин електроду, мм2. 

 

Швидкість подачі електродного дроту 

  .
d600 2

e



IU

ve                                                         (12) 

Швидкість наплавлення, м/мін 

                  
hSa

vd
v нe

н

2785,0 
                                                        (13) 

де dе - діаметр електроду, мм;  

      μ - коефіцієнт переходу електродного матеріалу в 

            наплавлений метал (μ = 0,8...0,9);  

       h - товщина наплавленого шару, мм; 

       S - крок наплавлення, мм/об;  

       а - коефіцієнт, що враховує відхилення фактичної площі  

             перетину наплавленого валика від площі прямокутника  

             висотою h (а =0,7...0,85). 

 

 

Частота обертання деталі, об/хв 

   ,
1000

D

v
n н




                                             (14) 

де D -  діаметр деталі, мм. 

 

Крок наплавлення, мм, впливає на міцність зчеплення наплавлен-

ого металу з основою і хвилястість поверхні 

                                       (15) 

 

 

Амплітуда коливань, мм 

          .0)d(0,75...1,A e                                      (16) 

 

.)1,6...2,2( deS 



 

18 

 

Виліт електроду, мм 

   .(5...8)deH                                            (17) 

 

Положення мундштука щодо деталі має значний вплив (Рисунок 

4). При верхньому положенні ширина валика збільшується і вірогідність 

несплаву металу знижується. Нижнє положення зручно тим, що дозволяє 

без додаткового регулювання наплавляти деталі різного діаметру. 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Верхнє і нижнє 

положення мундштука 

 

 

 

 

Витрата рідини, що охолоджує, при напрузі джерела живлення 

12...15 В складає 1...5 л/хв. При підвищенні напруги до 20...25 В витрату 

слід збільшити в 2...3 рази. 

Вибрані режими уточнюють в процесі пробних наплавлень. 

Технологічний процес відновлення деталей вібродуговим 

наплавленням включає очищення, дефектацію деталей, підготовку до 

наплавлення, наплавлення і подальшу механічну обробку. 

В процесі очищення необхідно видалити з поверхні, що 

наплавляється, брудь, залишки мастил, нагар, продукти корозії. 

При дефектації особливу увагу приділяють зносу і його рівномір-

ності. При нерівномірному зносі, порівняному з товщиною наплавленого 

шару, поверхню необхідно обробити до його усунення. 

Циліндричні поверхні наплавляють при відключеній подачі 

першого і останнього валиків. При консольному закріпленні деталі 

наплавлення ведуть від вільного кінця до патрона. Галтелі наплавляють в 

останню чергу, оскільки місце початку наплавки має знижену міцність. 

Різьбові поверхні наплавляють без подачі рідини, що охолоджує. 

При кроці різьби більше 1,5 мм крок наплавлення встановлюють рівним 

кроку різьби. 
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Для наплавлення кулачків використовують спеціальні копіри, при 

цьому виліт електроду має бути на 2...3 мм більше ексцентриситету. 

Шліци глибиною менше 1,5...2 мм наплавляють при обертанні 

деталі. Крупніші шліци наплавляють тільки за рахунок переміщення 

супорта верстата. При цьому для зниження деформації валу шліци 

наплавляються з поперемінним поверненням валу на 180° щодо його осі. 

Вид механічної обробки деталей після наплавлення вибирають 

виходячи з твердості наплавленого шару, вимог точності і шорсткості 

поверхонь. 

Підвищення якості наплавлення може бути досягнуте в результаті 

застосування додаткових захисних середовищ: діоксиду вуглецю, 

флюсів, водяної пари, піни, а також застосування порошкових дротів. 

Втомна міцність відновлених деталей підвищується шляхом 

термомеханічного або ультразвукового зміцнення в процесі наплавлення 

або застосування інших зміцнюючих технологій. 

 

2.5.1 Рекомендації по виконанню роботи і оформленню  

звіту 

1. Вивчити правила техніки безпеки на робочому місці; 

особливості застосування вібродугового наплавлення для відновлення 

зношених деталей; конструкцію наплавлювальної головки, джерела 

живлення зварювальної дуги, іншого устаткування, способи їх 

регулювання і управління; матеріали, які застосовуються при 

наплавленні. 

2. Відповісти на контрольні питання. 

3. Вибрати деталь для наплавлення, заміряти її діаметр і твердість 

поверхні, встановити і закріпити її в патроні обертача наплавлювальної 

установки. Встановити необхідні режими і провести наплавлення деталі 

відповідно до інструкції з експлуатації наплавлювального устаткування, 

міняючи витрату охолоджувальної рідини (встановлюють деталь при 

вимкненому устаткуванні; при наплавленні використовують засоби для 

захисту очей від світлового випромінювання, бризок розплавленого 

металу і місцеву витяжну вентиляцію). 

4. Вимкнути установку, охолодити деталь і зняти її. Заміряти 

діаметр деталі після наплавлення. 

5. Зачистити за допомогою заточного верстата лиску на 

наплавленої поверхні в зонах з різною подачею рідини, що охолоджує, і 
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заміряти твердість наплавленого шару. 

Звіт повинен містити: 

1. Короткі відомості про матеріал деталі, її розміри і твердості до і 

після наплавлення; режими наплавлення. 

2. Діаграму зміни твердості наплавленого шару в залежності від 

режиму охолоджування. 

3. Розрахунки режимів наплавлення. 

 

2.5.2 Питання для самоперевірки 

 

1. Перерахуєте основні достоїнства і недоліки відновлення 

деталей вібродуговим наплавленням.  

2. За рахунок чого досягають низький нагрів деталі при 

вібродуговому наплавленні?  

3. Як регулюють амплітуду вібрації і швидкість подачі дроту при 

наплавленні?  

4. Які матеріали застосовують при вібродуговому наплавленні?  

5. У якій послідовності вибирають режими наплавлення? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


