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(57) Спосіб електродугового наплавлення на по-
верхню металевих виробів шарів з підвищеним
вмістом вуглецю, який включає попереднє нане-
сення на поверхню, що обробляється, вуг-
левмісного матеріалу і їх сумісне плавлення, який
відрізняється тим, що як вуглевмісний матеріал
використовують вуглецеві матеріали у вигляді во-
локон, тканини, стрічки чи повсті.

Винахід відноситься до галузі машинобуду-
вання, а саме до процесів нанесення на поверхню
деталей шарів необхідного складу із заданими
властивостями.

Відомі способи електродугового наплавлення
для нанесення зносостійких, жаростійких та коро-
зійностійких покриттів. Для цього використовують
різні способи: ручне дугове наплавлення, механі-
зоване дугове наплавлення під шаром флюсу,
механізоване наплавлення відкритою дугою та в
захисних газах, вібродугове наплавлення (див.
Тылкин М.А. Справочник термиста ремонтной
службы. - М.: Металлургия, 1981, cтop.487...492).

Недоліками вказаних способів є відносно ве-
лика вартість присадного металу, проблематич-
ність отримання наплавленого шару з високим
вмістом вуглецю через використання (для автома-
тичного та напівавтоматичного наплавлення) ста-
левого дроту суцільного перерізу з вмістом вугле-
цю менше 1,2%  мас.  (див.  Тылкин М.А.
Справочник термиста ремонтной службы. - М.:
Металлургия, 1981, cтop.504). А порошкові дроти
чи стрічки, за допомогою яких є можливість отри-
мати високий вміст вуглецю в наплавленому шарі
є складними у виготовленні і відповідно дорогі.

Найбільш близький до запропонованого спо-
собу є "Способ наплавки на поверхность изделий
из железа или железных сплавов твёрдых карби-
дов металлов" (див. а.с. 28017, кл. В23К9/04,
1931). В ньому для запобігання зневуглецьовуван-

ня матеріалу під час наплавки поверхню попере-
дньо навуглецьовують шляхом сумісного нагріван-
ня матеріалу з вугіллям, зокрема на наплавлювану
поверхню насипають шар вугілля чи високовугле-
цевого з'єднання (вутлемісткий матеріал) й повер-
хню матеріалу прогрівають автогенним пальником,
а при наплавці вольтовою дугою - вугільним елек-
тродом.

Недоліком даного способу є фактично додат-
кова операція навуглецьовування поверхні, яка
призводить до збільшення вартості технологічного
процесу, а також нерівномірність вмісту вуглецю
по площині, що наплавляється через неможли-
вість рівномірного розподілу вугілля або високову-
глецевого з'єднання на поверхні, складність реалі-
зації та висока вартість наплавки круглих,
конусних, фасонних поверхонь та отворів.

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення способу електродугового наплавлення на
поверхню металевих виробів шарів з підвищеним
вмістом вуглецю, в якому за рахунок використання
вуглевмісного матеріалу у вигляді волокон, ткани-
ни, стрічки чи повсті досягається здешевлення
процесу, спрощення реалізації наплавки круглих,
конусних, фасонних поверхонь та отворів і підви-
щення рівномірності розподілу вуглецю в наплав-
леному шарі.

Поставлена задача вирішується тим, що в
способі електродугового наплавлення на поверх-
ню металевих виробів шарів з підвищеним вмістом
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вуглецю, який включає попереднє нанесення на
поверхню, що обробляється, вуглевмісного мате-
ріалу і їх сумісне плавлення, а в якості вуглевміс-
ного матеріалу використовують вуглецеві матеріа-
ли у вигляді волокон, тканини, стрічки чи повсті.

Спосіб здійснюється наступним чином.
Під впливом тепла від горіння електричної ду-

ги присадний матеріал розплавляється і його кра-
плі, попадаючи на вуглецевий матеріал, швидко
розчиняють його і утворюють рідку ванну високо-
вуглецевого сплаву. Оскільки вуглець має високу
термодинамічну активність, то він в зоні
термічного впливу частково окислюється, додат-
ково утворюючи газовий захист наплавлюваного
металу. В результаті отримуємо однорідне по на-
плавлювальній поверхні високовуглецеве покриття

з структурою, яка залежить від складу присадного
матеріалу, масової частки вуглецю, режимів на-
плавлення та охолодження.

Приклад реалізації способу електродугового
наплавлення на поверхню металевих виробів
шарів з підвищеним вмістом вуглецю.

1. На поверхню заготовки із сталі 30 накла-
дався вуглевмісний матеріал у вигляді тканини
марки УУТ-2 ТУ6-06-И78-85 з поверхневою густи-
ною 250г/м2. Наплавлення ведуть за допомогою
зварювального випрямляча ВД-306 електродом

3O/ мм марки АНО-4 типу Э-46-Т в один шар. Ве-
личина струму наплавлення 90-120А. Товщина
наплавленого шару 2мм, твердість 48-54 HRC.
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