
Іваников Микита Олегович

Тема уроку: Сталеві покриті електроди

Мета:
навчальна:  Сприйняття і первинне усвідомлення нової навчальної інформації 
розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.
виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання:   підручник, таблиці, схеми,

Структура урока
І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
ІІІ. Формування нових знань.
ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
V. Підведення підсумків

Хід урока
І. Організаційна частина.
Вітання з учнями. Перевірка присутніх.
ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Який процес називають зварюванням?
2. Які види зварювання ви знаєте?
3. Які джерела місцевого нагрівання при зварюванні плавленням можуть бути?

ІІІ. Формування нових знань.

СТАЛЕВІ ПОКРИТІ ЕЛЕКТРОДИ

Сталевий покритий електрод являє собою певних розмірів стрижень, на поверхню якого
обпресуванням або зануренням нанесено спеціальне покриття.

Електродні  покриття  створюють  при  зварюванні  захист  від  кисню  та  азоту  повітря
розплавленого  металу  в  процесі  перенесення  його  і  в  самій  зварювальної  ванні,  а  також
стабілізують  горіння  дуги,  очищають  метал  зварювальної  ванни  від  шкідливих  домішок  і
легують метал шва для поліпшення його властивостей.

Захист  розплавленого металу від  кисню та  азоту повітря  при зварюванні  досягається
газами і шлаком, які утворюються з покриття в зоні дуги. Для створення газового захисту зони
дуги в покриття вводять крохмаль, целюлозу, деревне борошно та інші органічні речовини.

Для  стійкого  горіння  дуги  в  покриття  вводяться  речовини,  що  володіють  малою
величиною  потенціалу  іонізації,  головним  чином  солі  лужноземельних  металів;  двоокис
титану, польовий шпат, що містить деяку кількість солей лужних металів, калиевое або рідке
скло і ін.

http://obrobka.pp.ua/370-stalev-pokrit-elektrodi.html


Очищення  металу шва від  оксидів  сірки,  фосфору,  газів  і  інших шкідливих  домішок
здійснюється шлаком, рівномірно покриває шов.

Легуючими  компонентами  в  складі  електродних  покриттів  є  феромарганець,
феросиліцій,  ферротитан  і  інші  феросплави.

Електродні покриття ( ГОСТ 9466-75) по виду складів поділяються на кислі (А), рутилові (Р),
основні (Б), целюлозні (Ц) і .прочіе (П).

Кислі  покриття  (А110-2  СМ-5  та  ін.)  Складаються  в  основному  з  оксидів  заліза  і
марганцю (зазвичай у вигляді руд), кремнезему, феромарганцю.

Рутилові покриття ( АНО -3. АНО -4. ОЗС -З,. ОЗС -4. ОЗС -6 MP-3 МР-4 та ін.) мають в
своєму складі переважна кількість рутилу (TiOs). Наприклад, покриття електрода марки МР-3
складається  з  рутилу  (50%),  тальку,  мармуру,  каоліну,  феромарганцю,  целюлози  і  рідкого
скла. Рутилові покриття при зварюванні менш шкідливі для дихальних органів зварника, ніж
інші.

Целюлозні покриття ( ВРЦ -1. ВРЦ -2. ОЗЦ -1 І ін.) Складаються з целюлози, органічної
смоли, феросплавів, тальку і ін..

Основні покриття ( УОНІІ -13/45 УП-1/45 ОЗС -2.  ДСК -50 І ін.)  Не містять оксидів
заліза і марганцю. покриття марки УОНІІ -13/45 Складається з до Аморе, плавиковогошпату,
кварцового піску, феросиліцію, феромарганцю, ферротитана, рідкого скла.

Кислі покриття при зварюванні насичують метал шва киснем і воднем більшою мірою,
ніж  при  зварюванні  з  іншими  видами  покриттів.  Метал  шва,  виконаний  електродами  з
основним  (фторістокальціевим)  покриттям,  володіє  більшою  ударною  в'язкістю  (рис.  1),
меншою схильністю до старіння і утворення тріщин. Цими електродами зварюють особливо
відповідальні вироби з низьковуглецевої і легованої сталей.

Целюлозні покриття зручні при зварюванні в будь-якому просторовому положенні, але
дають наплавлений метал зниженою пластичності. Вони застосовуються головним чином для
зварювання низьковуглецевої сталі малої товщини.

При  виборі  марки  електрода  для  зварювання  конструкцій  в  монтажних  умовах  слід
враховувати труднощі підтримки постійної довжини дуги, що може привести до утворення
пір в швах. Електроди з основними покриттями дуже чутливі до зміни довжини дуги. Тому
при монтажної зварюванні слід застосовувати електроди з рутиловим або з рутілоосновним
покриттями (СМ-11 і ін.).



Мал. 1. Ударна в'язкість металу шва, виконаного електродами різних марок

Класифікація  сталевих  покритих  електродів.  Сталеві  покриті  електроди  для  ручного
дугового зварювання і наплавлення поділяються за призначенням:

- Для зварювання вуглецевих і  низьколегованих конструкційних сталей з тимчасовим
опором розриву до GO кгс /мм2 позначаються — У;

- Для зварювання легованих конструкційних сталей з тимчасовим опором розриву понад
60 кгс /мм2-Л;

- Для зварювання легованих теплостійких сталей - Т; для зварювання високолегованих
сталей з особливими властивостями — В;

-  Для наплавлення  поверхневих шарів  з  особливими властивостями -  Н.  По товщині
покриття в залежності від ставлення діаметра електрода (D) до діаметру сталевого стрижня
(d):

За видами покриття:

з  кислим  покриттям  -  А;  з  основним  покриттям-Б;  з  целюлозним  покриттям  -  Ц;  з
рутиловим  покриттям  -  Р;  з  покриттям  змішаного  виду  -  відповідне  подвійне  умовне
позначення; з іншими видами покриттів — Г1.

За якістю, т. Е. Точності виготовлення, стану поверхні покриття, суцільності виконаного
даними  електродами  металу  шва  і  за  змістом  сірки  і  фосфору  в  наплавленого  металу,
електроди діляться на групи 1 2 і 3.

За допустимим просторовим положенням зварювання або наплавлення:

для всіх  положень -  1;  для  всіх  положень,  окрім вертикального зверху вниз -  2;  для
нижнього,  горизонтального  на  вертикальній площині  і  вертикального  знизу  вгору -  3;  для
нижнього і верхнього в човник — 4.



За родом струму і полярності, а також по номінальній напрузі холостого ходу джерела
змінного струму - з номера 0 до номера 9 ( ГОСТ 9466-75).

У позначення типу електрода входить буква Е (електрод) і цифра, що показує мінімальне
тимчасовий опір розриву металу шва або наплавленого металу або зварного з'єднання в кгс
/мм 2. Буква А після цифрового позначення електродів (типи Е42А, Е46А, Е50А) вказує на
підвищені пластичність і в'язкість металу шва. Кожен тип включає кілька марок електродів.

Вибір  типу  і  марки  електрода  залежить  від  марки  зварюваної  сталі,  товщини  листа,
жорсткості  виробу,  температури  навколишнього  повітря  при  зварюванні,  просторового
положення, умов експлуатації зварного вироби і ін. Слід враховувати, що електроди 3-ї групи
якості виготовлення створюють при зварюванні більш щільний метал шва і з меншим вмістом
сірки і  фосфору в ньому.  Електроди повинні  забезпечувати  однорідність  хімічного  складу
наплавленого металу з основним.

У технічних документах  (кресленнях,  технологічних  картах і  ін.)  Умовне позначення
електродів складається з позначення марки, діаметра, групи електродів ( ГОСТ 9466-75).

Ті ж електроди в технічних документах позначаються УОНІІ -13 /45-30-2 ГОСТ 9466-75.

ГОСТ 9467-75. Ті ж електроди в технічних документах позначаються ЦЛ 18-30-2 ГОСТ
9466-75.

ІV. Застосування знань, формування вмінь і навичок.
Здобувачам освіти надається питання, на які необхідно відповісти (надати вірну відповідь).

1. Якою має бути довжина електроду?
2. В якому місці замірюють діаметр електроду?
3. Чому один з кінців електроду не покритий оболонкрю

Домашнє завдання : вивчити § 13.2 , ст 184-189


	СТАЛЕВІ ПОКРИТІ ЕЛЕКТРОДИ

