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(57) Електрод, що складається з металевої оболо-
нки та осердя, який відрізняється тим, що осердя 
складається частково із порошкової суміші компо-
нентів, частково з волокнистих компонентів, роз-
ташованих вздовж електрода. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Корисна модель відноситься до зварювально-
го виробництва, а саме до матеріалів для зварю-
вання, наплавлення та напилювання. 

Відомий електрод у вигляді суцільнотягнутого 
дроту для зварювання, наплавлення або напилю-
вання, який повинен мати достатньо високу плас-
тичність металу (сплаву), із якого він виготовля-
ється. В ряді випадків такі метали (сплави) не 
можуть забезпечити необхідних властивостей зва-
рного шва чи наплавленого шару. Саме у таких 
випадках, а особливо, для автоматичного та напі-
вавтоматичного зварювання, наплавлення та на-
пилювання використовують порошковий дріт, що 
складаються із металевої оболонки, яка добре 
деформується при нормальних температурах, яка 
заповнена шихтою з порошкоподібних матеріалів. 
Шихта готується із порошків різного складу, (див. 
Петров Г.Л. Сварочные материалы -Л.: Машинос-
троение, 1972., стор. 128... 131). 

Недоліком такого порошкового дроту є те, що 
під час приготування шихти з порошків з різними 
фізико-механічними характеристиками (пінокриме-
тричною густиною, насипною густиною, сипучістю) 
можлива сегрегація шихти. 

Найбільш близьким до запропонованого є по-
рошковий дріт (А. с № 1123814, кл. В23K35/06, 
1984, бюл. №42, опубл. 15.11.84.). 

Порошковий дріт для зварювання та наплав-
лення складається з металевої оболонки, запов-
неною шихтою, в подальшому осердя, яка розта-
шована паралельними шарами, причому кожен 
шар заповнений тільки одним компонентом шихти. 

Також між шарами компонентів, які схильні до кон-
тактної корозії, можна розташовувати шар компо-
ненту, електричний потенціал якого більш від'єм-
ний, ніж у інших компонентів. 

Недоліком такого порошкового дроту є склад-
ність його виготовлення. 

Так ускладнено засипання кожного одноком-
понентного шару порошкоподібної шихти; немож-
ливо точно регулювати подачу порошку кожного з 
компонентів, в особливості тоді, коли концентрація 
такого компонента мала. (До таких компонентів 
можуть бути віднесені вуглець, бор, кремній тощо). 
Внаслідок чого не забезпечується рівномірності 
складу шихти по довжині дроту, що в свою чергу 
знижує якість наплавленого (напиленого) металу 
або зварного шва. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
створення електроду, в якому за рахунок введення 
волокнистого матеріалу досягається можливість 
наплавлення (напилювання) поверхневих шарів 
рівномірного складу з заданими властивостями. 

Поставлена задача досягається тим, що в 
електроді, який складається з металевої оболонки 
та осердя, яке складається частково із порошкової 
суміші компонентів, частково з волокнистих ком-
понентів, розташованих вздовж електрода. 

На кресленні зображено переріз запропонова-
ного електрода, який складається з металевої 
оболонки 1 та осердя. Осердя складається част-
ково з порошкової суміші компонентів 3, частково з 
волокнистих компонентів 2. 
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Приклад. В відповідності з корисною моделлю 
був виготовлений електрод у вигляді дроту для 
наплавлення, що складався з металевої оболонки 
1 та осердя. В якості металевої оболонки викорис-
тано маловуглецеву сталь Ст 08кп, до складу осе-
рдя входять порошкова суміш компонентів 3 у 
співвідношенні: ферохром вуглецевий 59,7%, фе-

ротитан 10,2%, феробор 19,9% та 10,2% вуглевмі-
сного матеріалу 2 у вигляді стрічки з тканини мар-
ки УУТ-2 ТУ6-06-И78-85 з поверхневою густиною 
250 г/м

2
. В результаті після випробування дроту 

було отримано високовуглецеве покриття. Аналіз 
покриття показав, що воно має досить значну тве-
рдість 59-62 HRC, а отже є зносостійким. 

 
 

 
 

Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко Підписне Тираж 26 прим.  

Міністерство освіти і науки України 

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна 

ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 


