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Тема програми:  

Тема 3. Наплавка 

інструментів і деталей з 

вуглецевих та 

конструкційних сталей 

Тема уроку :  

3.3. Вправи з наплавки 
плоских і циліндричних 

поверхонь електродами зі 
стальним покриттям. 



МЕТА УРОКУ 

  

 НАВЧАЛЬНА : навчити учнів розвивати професійні навички при 

вправах з наплавки плоских і циліндричних поверхонь електродами зі 

стальним покриттям.  

 

 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/


ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ НАПЛАВКИ 

ІНСТРУМЕНТІВ І ДЕТАЛЕЙ З 

ВУГЛЕЦЕВИХ І КОНСТРУКЦІЙНИХ 

СТАЛЕЙ. 

 

 

  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 



ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ НАПЛАВКИ 

ІНСТРУМЕНТІВ І ДЕТАЛЕЙ З 

ВУГЛЕЦЕВИХ І КОНСТРУКЦІЙНИХ 

СТАЛЕЙ. 

 

 

Для одержання наплавок, що мають твердість НRС 25--67, у промисловості застосовують 
значне число різних марок електродів. 

   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. 

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ НАПЛАВКИ 

ІНСТРУМЕНТІВ І ДЕТАЛЕЙ З 

ВУГЛЕЦЕВИХ І КОНСТРУКЦІЙНИХ 

СТАЛЕЙ. 

 



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАПЛАКИ 

• За способом виробництва матеріали для наплавлення поділяють на покриті електроди, 
наплавлю вальні суцільні дроти й стрічки, флюси, порошкові дроти та стрічки, прутки й 
зернисті (порошкоподібні) сплави. Для наплавлення матеріали підбирають залежно від 
призначення і необхідної твердості наплавленого шару. 

•    Для відновлення форми і розмірів деталей використовують звичайні зварювальні дроти 
та електроди, які дають наплавлений метал низької твердості. За ГОСТ -10543-82 
виготовляється сталевий наплавлю вальний дріт діаметром від 0,3 до 8 мм. Стандартом 
передбачений вуглецевий дріт 9 марок (Нп-25, Нп-85 та ін.), легований дріт 11 марок (Нп-
40Г, Нп-30ХГСА та ін.), високолегований дріт 10 марок (Нп-20Х14, Нп-30Х10Г10Т, Нп-Х20Н80Т 
та ін.). 

• ГОСТ 10051-75 передбачає 44 типи покритих електродів для наплавлення поверхневих 
шарів з особливими властивостями, які забезпечують твердість наплавленого шару від 
28 до 66  HRC.  Застосування, режими наплавлення та характеристика покритих 
електродів. 

•    Порошковим дротом наплавляють вироби під флюсом, у захисних газах і відкритою 
дугою. Для наплавлення під флюсом деталей з вуглецевих сталей використовують 
порошкові дроти марок ПП-АН120, ПП-АН121, ПП-АН122, для наплавлення високо марганцевих 
сталей — ПП-АШ05, для наплавлення високо хромистих сталей — ПП-АН170. 

 



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАПЛАКИ 

•  Для наплавлення під флюсом і відкритою дугою застосовують універсальні порошкові 
стрічки марок ПЛ-АН101, ПЛ-АН102. При наплавленні порошковим дротом використовують 
струми меншої величини ніж для зварювання. При цьому глибина проплавлення металу 
виробу знижується, а наплавлений метал менше перемішується з основним і твердість 
наплавленого шару зростає. 

•    Для наплавлення в середовищі аргону і газокисневим полум'ям використовують прутки з 
литих твердих сплавів. їх випускають діаметром 6-8 мм і довжиною до 400 мм. 

• Для наплавлення також використовують спеціальні зернисті (порошкоподібні) сплави: 

•  Вокар  — зерниста суміш подрібненого вольфраму і вуглецю; використовується для 
наплавлення бурового інструмента. Твердість першого шару становить 50-58  HRC, 
другого — 61-63  HRC. 

•  Вісхом  складається з 5% ферохрому, 15 феромарганцю, 74 чавунної стружки і 6% графіту. 
Використовується для наплавлення лемехів, дисків, зубів та інших деталей 
сільськогосподарських машин. Твердість наплавлення становить 250-320 НВ. 

•  Боридна порошкова суміш БХ  складається з 50% бори дів хрому і 50% залізного порошку. 
Твердість наплавленого шару становить 82-84  HRA. 



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАПЛАКИ 

 Карбідна - бори дна порошкова суміш КБХ(5%  хрому, 5 бориду хрому, 60 ферохрому, 30% 
залізного порошку). 

 Сталініт М  складається з порошків вуглецевого ферохрому, феромарганцю, нафтового 
коксу з чавунною стружкою. Використовують для наплавлення ковшів екскаваторів, ножів 
бульдозерів тощо. Твердість наплавленого шару становить 52HRC.  Співвідношення значень 
твердості, визначеної різними методами. 

 Для автоматичного та напівавтоматичного наплавлення використовують ті самі флюси, 
що й для зварювання. Хромонікелеві сталі наплавляють під флюсом марки АН-26, високо 
хромисті чавуни — АН-28. Електрошлакове наплавлення виконують із флюсами АН-8, АН-25. 
Наплавлення коліс мостових кранів, опорних котків і роликів гусеничних тракторів 
виконують з керамічним флюсом АНК-18. Робочі поверхні бульдозерів, грейдерів наплавляють 
із флюсом АНК-19. 

 



КАРТКА ЗАВДАННЯ №1 

1. Законспектувати та засвоїти конспект. 

2. ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ПИТАННЯ 
Матеріали для наплавлення поділяють на______________ 
Для наплавлення під флюсом використовують порошкові дроти 
марок____________ 
Для наплавлення під флюсом і відкритою дугою застосовують універсальні 
порошкові стрічки марок________________ 
Для наплавлення в середовищі аргону використовують прутки______________ 



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. 
 

mailto:gryntanka@ukr.net
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


