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МЕТА УРОКУ 

  

 НАВЧАЛЬНА : навчити учнів розвивати професійні навички при 

виборы матеріалів для наплавки, підбирання режиму наплавки. 

 

 

 ВИХОВНА: виховати інформаційно-освічену особу, культуру роботи 

та інтерес до вивчення виробничого навчання за професією 

«електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 

електромонтажник з силових мереж та електроустаткування. 

електрозварник ручного зварювання» 

 

 

 РОЗВИВАЛЬНА: розвивати логічне мислення і пізнавальний 

інтерес учнів до обраної професії 



Зварювальні роботи відносяться до категорії особливо небезпечних як для 
самого зварника, так і для людей, що знаходяться в безпосередній близькості. 
Тому дуже важливо дотримання техніки безпеки при підготовці та проведенні 
будь-яких видів зварювальних робіт. 
 
Існує ряд несприятливих факторів, здатних викликати порушення здоров'я при 
зварюванні: 

Можливість ураження електричним струмом. 

Пошкодження очей і поверхні шкіри в результаті впливу випромінювання 
електричної зварювальної дуги. 

Попадання на тіло побічних продуктів зварювання і бризок розплавленого 
металу. 

Поразка дихальних органів отруйними випарами і газами. 

Висока ймовірність виникнення пожежі в зв'язку з сильним розігрівом задіяних в 
робочому процесі конструкцій. 

Небезпека вибуху використовуваних газових балонів. 

Отримання механічних травм. 

  

 

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ 



ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ 

З огляду на перелічені вище можливі ускладнення при виконанні зварювальних 

робіт, надзвичайно важливо виконати всі доступні запобіжні заходи: 

перевірка готовності електричної мережі до безаварійного підключення 

наявного зварювального обладнання; 

підтвердження цілісності ізоляційних покриттів силових проводів і наявності 

надійного заземлення; 

виявлення несправностей зварювальної установки, супутніх механізмів і 

пристосувань; 

організація зручного доступу до місця зварювання і безперешкодного 

переміщення навколо нього; 

перевірка роботи вентиляційної системи або забезпечення умов для вільної 

циркуляції повітря. 

ЗАХИСТ ОРГАНІВ ЗОРУ 

Негативний вплив випромінювання електричної зварювальної дуги на сітківку 

ока вважається загальновідомим фактом і є приводом для підвищеної уваги 

всіх учасників зварювального процесу. Також це стосується напарників, які 

часто залучаються при виконанні складних і нестандартних робіт. 

 

 



Для захисту очей і обличчя використовуються зварювальні маски, захисні 

окуляри і спеціальні щитки. Популярним і поширеним засобом захисту 

органів зору при проведенні робіт є зварювальна маска хамелеон, що 

відрізняється різноманітністю регулювань і зручністю налаштувань. 

Звичайно, можна використовувати і прості маски, але професійні засоби і 

інструменти вважаються більш ефективними і надійними за всіма 

параметрами, тому економити на своєму здоров'ї не потрібно. 

 

Якщо функції вашого напарника обмежуються лише підготовчими заходами 

для виконання основних робіт, цілком ймовірно, що маска зварника стане 

для нього надмірним аксесуаром. У таких ситуаціях добре підійдуть захисні 

окуляри. 

 

 

http://www.ozon.com.ua/ua/catalog/svarochnye-maski/
http://www.ozon.com.ua/ua/catalog/svarochnye-maski/maska-svarochnaya-khameleon_2994/


ЗАХИСТ ДИХАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

Оскільки виникнення летючих отруйних речовин при проведенні 

зварювальних робіт відноситься до стандартних наслідків, турбота про 

органи дихання є не менш важливою темою, ніж попередня. 

 

Надійним елементом для захисту органів дихання вважається респіратор, 

який зручно одягати під маску зварника. На практиці добре 

зарекомендували себе респіратори з вуглецевим покриттям. Вони 

захищають органи дихання від зварювального диму, аерозолів, пилу та 

органічних запахів нижче гранично допустимих концентрацій. Наявність 

клапанів видиху полегшує дихання і дозволяє успішно застосовувати такі 

респіратори при підвищених температурах. 

 

ЗАХИСТ ВІД ОПІКІВ 

Кращий захист від попадання бризок розплавленого металу або контакту з 

розпеченими поверхнями надає спецодяг зварника. Область рук добре 

захищають краги, для інших частин тіла ефективні спеціальні куртки, 

костюми, комбінезони, штани, а на ноги прийнято взувати черевики 

зварника. Весь спецодяг повинен підходити за розміром, бути зручним і 

справним. Дотримання цих умов допоможе виконати заплановану роботу 

максимально продуктивно і безпечно. 

http://www.ozon.com.ua/ua/spec/zashchitnaya-odezhda/


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ НАПЛАВЛЕННЯ 

  Технологічні процеси наплавлення і зварювання широко 
використовують при ремонті та відновленні бурильного інструменту, проте 
доводиться враховувати, що якість виконаних робіт із працею піддається 
контролю.  
Напла́влення — нанесення одного чи кількох шарів матеріалу на поверхню 
виробу з використанням процесів зварювання. 
Відновлювальне наплавлення застосовується для отримання первинних 
розмірів зношених або пошкоджених деталей. У цьому випадку наплавлений 
метал близький за складом і механічними властивостями основного металу. 
 Наплавлення функційних покриттів служить для отримання на 
поверхні виробів шару з потрібними властивостями. Основний метал 
забезпечує необхідну конструкційну міцність. Шар наплавленого металу надає 
особливих заданих властивостей: зносостійкість, жаротривкість, 
жароміцність, корозійну стійкість тощо. 
Найважливіші вимоги, що ставляться до наплавляння, полягають в 
наступному: 
мінімальне проплавлення основного металу; 
мінімальне перемішування наплавленого шару з основним металом; 
мінімальне значення залишкових напружень і деформацій металу в зоні 
наплавлення; 
заниження до прийнятних значень припсків на подальшу обробку деталей. 



 Ручне дугове наплавлення покритими електродами 

Дугове наплавлення під флюсом дротами та стрічками 

Дугове наплавлення у захисних газах вольфрамовими (неплавкими) і дротовими 
металевими (плавкими) електродами 

Дугове наплавлення самозахисними порошковими дротами 

Електрошлакове наплавлення 

Плазмове наплавлення 

Лазерне наплавлення 

Електронно-променеве наплавлення 

Індукційне наплавлення 

Газополуменеве наплавлення 

 
 

СПОСОБИ НАПЛАЛЕННЯ 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ НАПЛАВЛЕННЯ 

 



Технологія наплавлення для досвідченого зварювальника не представляє труднощів. При 
наплавленні користуються постійним струмом зворотної полярності, застосовуючи 
невелику силу струму. Товщина наплавленого шару рідко буває менше 3 мм. У тих випадках, 
коли виріб, наприклад вал, піддається подальшій обробці, при наплавленні передбачається 
відповідний припуск. 
Технологія наплавлення дозволяє наносити шар спеціальної сталі або сплаву як на звичайні, 
так і на високоміцні конструкційні стали. При цьому забезпечуються гарні міцнісні і 
пластичні властивості околошовної зони. 
Технологія наплавлення досить складна, вимагає спеціального обладнання і точного 
дотримання температурного режиму, тому може проводитися тільки времонтно-
механічних цехах заводу спеціально підготовленими робітниками. 
Технологія наплавлення хвалков полягає в наступному: очищення або (за наявності дефектів) 
проточка їх,попередній місцевий підігрів наплавляється поверхні валка кільцевої пальником, 
наплавка, охолодження на повітрі і подальша механічна обробка. При температурі 
навколишнього повітря нижче 0 по закінченні наплавлення пальником доцільно підігрітий 
наплавлений шар до 400 - 450 з наступним завантаженням валка в яму для зниження 
швидкості охолодження. 
Технологія наплавлення повинна забезпечувати задані властивості наплавленого металу, 
відсутність в ньому недопустимих дефектів і працездатність зміцнюючи вироби вцілому. Це 
досягається вибором присадочного матеріалу, способу, режиму, техніки наплавлення та 
термообробки. При вирішенні технологічних питань враховують матеріал наплавляемого 
виробу, його масу, форму і умови роботи. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ НАПЛАВЛЕННЯ 



Технологія наплавлення в середовищі вуглекислого газу проста, в окремих 
випадках наплавлення в середовищі вуглекислого газу є незамінним способом 
відновлення зношених деталей. Захист зони зварювання вуглекислим газом 
дозволяє провести цілий ряд заходів - підвищують якість наплавлених 
деталей. Зокрема, завдякивідсутності шлакової кірки представляється 
можливим застосовувати проковку шва поблизу зварювальної ванни, 
проводити тепловий захист наплавляються деталей. 

Технологія наплавлення електродною стрічкою забезпечує більш високу 
якість у порівнянні з наплавленням електродним дротом. 
 
Технологія наплавлення різців полягає в наступному: на державка, 
виготовлену з виробної сталі Ст. Наплавлення ведеться в спеціальній формі, 
виготовленій з графіту або міді. Після наплавлення ріжучі кромки 
обробляють наждачним кругом, ірізець готовий до вживання. 
 
Технологію наплавлення сталей типу С будують з урахуванням розглянутих 
вище особливостей. Для того щоб уникнути охрупчі-вання наплавленого 
шару і околошовной зони (при наплавленні на сталь 110 Г13), процес 
наплавлення необхідно вести з мінімальнимтепловкладення: малі сили 
струму і напруги дуги, вузькі валики, підвищена швидкість наплавлення, 
періодичне припинення процесу і зміна місця наплавлення. 

ТЕХНОЛОГІЯ НАПЛАВЛЕННЯ 

 



Така технологія наплавлення, незважаючи на деякі труднощі, володіє рядом переваг 
завдяки високійпродуктивності, малій глибині проплавлення, підвищеної 
зносостійкості. 
 
Схема установки для ЕШН валків електродом-трубою. Розроблена технологія 
наплавлення валків вигорілої електродної стрічкою на серійних наплавочних 
автоматах, забезпечених спеціальноюприставкою А-1747. При цьому забезпечується 
стійкий дугового процес, рівномірне плавлення стрічки, хороше формування валика. 
 
Порушення технології наплавлення валків призводить до появи дефектів у вигляді 
холодних і гарячих тріщин. 
 
 
Особливості технології наплавлення різних сплавів у великій мірі визначаються 
складом наплавленого металу, який розділений на типи відповідно до проекту 
класифікації МДС. 
 
Нижче наведена технологія наплавлення твердими сплавами марок В2К і ВЗК 
ацетилено-кисневимполум'ям. 
 
Рекомендовані режими наплавлення порошковим дротом. Режим і технологія 
наплавлення порошковим дротом репевіряється в кожному окремому випадку 
стосовно до конкретних деталей з урахуванням їх хімічного складу, марки і діаметра 
порошкового дроту,розмірів і форми відновлюваної деталі, товщини шару 
наплавлення та інших даних. 

ТЕХНОЛОГІЯ НАПЛАВЛЕННЯ 

 



Стики-жужільна наплавлення. При розгляді технології наплавлення наплавлений 
метал розділений на типи відповідно до проекту класифікації МДС. 
 
При розробці технології наплавлення слід приділяти особливу увагу зоні 
термічного впливу та вживати заходів, що виключають виникнення дефектів в 
ній. 
 
Для відпрацювання технології наплавлення прес-втулок зі сталі ЗОХГСА перші 
досліди проводилися на складових втулках: зовнішня частина була виготовлена із 
сталі 4ХНВ, а внутрішня, що піддавалася автоматичної наплавленні, зі сталі 
ЗОХГСА. У першій складовою втулці трубна заготівля із сталі ЗОХГСА була 
запресована в марнування втулку зі сталі 4ХНВ, нагріту до 400 С. Трубна 
заготовка, крім того, по торцяхбула прихвачена до втулки ручним дуговим 
зварюванням електродами К-5 А. 
 
 

ТЕХНОЛОГІЯ НАПЛАВЛЕННЯ 

 



Тверді наплавки застосовують при виготовленні нових і відновленні спрацьованих 
деталей, які піддаються швидкому спрацьовуванню. Для їх одержання 
використовують тверді сплави, порошкові або зерноподібні суміші, спеціальні 
наплавні електроди, порошкові дроти або стрічки, чавунну суцільну стрічку і 
легуючі флюси. 

  До литих твердих сплавів належать пруткові сплави, що виготовляються на 
вольфрамохромокобальтовій основі типу ВКЗ, а також на хромо-залізонікелевій 
основі типу сормайт. Цими сплавами провадиться наплавлення за способом 
Слов'янова або ацетиленово-кисневим полум'ям деталей машин, які працюють на 
стирання, штампів для гарячого і холодного штампування, ущільнюючих 
поверхонь пароводяної арматури, що працює при високих параметрах пари і т. д. 
Твердість (НRС 40-- 60) наплавок досягається за рахунок введення вольфраму, 
хрому, вуглецю, марганцю і інших елементів, що входять до складу цих сплавів. До 
порошкових або зернистих сумішей належать сталініт і вокар. Сталініт являє 
собою суміш, що складається з ферохрому, феромарганцю, чавунної стружки і 
нафтового коксу. До складу вокару входить вуглець, кремній, вольфрам і залізо. 
Більш широке застосування має сталініт, яким за допомогою вугільної дуги 
наплавляють зуби екскаваторів, ножі бульдозерів, щоки каменедробарок та ін. 
При наплавленні сталінітом твердість наплавок досягає НRС 60 і вище. 

  Для одержання наплавок, що мають твердість НRС 25--67, у промисловості 
застосовують значне число різних марок електродів. 
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Так, наприклад, для наплавлення залізничних рейкових кінців і хрестовин та 
автотракторних деталей, середня твердість яких повинна бути НRС 25--40, 
використовують електроди, якими легують метал наплавок хромом і марганцем або 
одним марганцем, що міститься в електродному покритті. При наплавленні деталей 
дробильно-розмельного устаткування, землерийних і будівельношляхових машин 
застосовують електроди, які забезпечують одержання наплавок високої твердості 
(НRС 58--64). Це досягається за рахунок хрому, вуглецю і бору, що переходять у 
наплавлений метал з електродних покриттів. 
  При виготовленні наплавленого різального інструменту з матеріалу типу 
швидкорізальної сталі Р18, який має твердість близько HRС 62--67, наплавлений метал 
легують вольфрамом, хромом, ванадієм і іншими елементами, що входять в 
електродні стержні чи електродні покриття. 
  При виготовленні зубців ковшів екскаваторів, траків гусеничних тракторів, щок 
каменедробарок і інших деталей, які швидко спрацьовуються, досить часто 
використовують високомарганцевисту литу сталь, що містить 11--16% марганцю і 0,8-
-1,4% вуглецю. 
  Вироби з цієї сталі після сильного спрацьовування піддаються відновлювальному 
наплавленню електродуговим способом. 
   У більшості випадків застосовують наплавлення ручним способом за допомогою 
електродів, які забезпечують одержання високомарганцевистих або хромонікелевих 
аустенітних наплавок невисокої твердості (порядку НВ 180-- 280), але великої 
в'язкості і високої зносостійкості. Для одержання аустенітної структури метал 
наплавок при яскраво-червоному гартуванні рекомендується охолоджувати водою 
або струменем стисненого повітря. 
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КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1. Законспектувати та засвоїти конспект. 

2. ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 
Наплавленням називається______________ 
Ручне дугове наплавлення застосовують_____________ 
Ручне дугове наплавлення виконують_______________ 
Вугільним (графітовим) електродом наплавляють_____________ 
Застосування наплавлення 
 



ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ 

Виконані картки завдання №1 відправити на 

поштову скриньку gryntanka@ukr.net.   

 

Тема листа Прізвище номер уроку. 

 

Кожному надам індивідуальні рекомендації 

щодо покращення виконання завдань з теми. 
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