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 Объект исследования. Наплавка рабочего инструмента горячего 

деформирования порошковой проволокой. 

 Предмет исследования. Свойства наплавленного метала. Влияние 

процессов  легирования  металла на различных стадиях дугового процесса. 

 Цель работы. Изучение влияния W, Cr, С на процесс  легирования  

металла при наплавке самозащитной порошковой проволокой инструмента 

для горячей обработки металлов. Изучение процесса легирования на 

различных стадиях дугового процесса и обоснование режимов наплавки с 

точки зрения их влияния на сварочно-технологические свойства. 

 На основе применения теоретически и экспериментальных методов 

исследования определены особенности работы и виды износа прессового 

инструмента для горячего деформирования металлов и обоснование способов 

его наплавки. Исследование влияния W, Cr, С в выбранной композиции на 

свойства наплавленного металла. 

 Обоснование зависимости износостойкости наплавленного металла 

мартенситно-карбидного класса от содержания легирующих компонентов, 

определяющейся количеством карбидообразующих элементов, введенных в 

состав наплавки. Установлен переход и потери легирующих элементов на 

различных стадиях дугового процесса.  

 Приведены мероприятия по охране труда и окружающей среды. 

 Доказана экономическая эффективность процесса. 
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 Об'єкт дослідження. Наплавлення робочого інструмента гарячого 

деформування порошковим дротом. 

 Предмет дослідження. Властивості наплавленого метала. Вплив 

процесів легування металу на різних стадіях дугового процесу. 

 Мета роботи. Вивчення впливу W, Cr, С на процес легування металу 

при наплавленні самозахисним порошковим дротом інструменту для гарячої 

обробки металів. Вивчення процесу легування на різних стадіях дугового 

процесу і обґрунтування режимів наплавлення з точки зору їх впливу на 

зварювально-технологічні властивості. 

 На основі застосування теоретично і експериментальних методів 

дослідження визначені особливості роботи і види зносу пресового 

інструменту для гарячого деформування металів і обґрунтування способів 

його наплавлення. Дослідження впливу W, Cr, С в обраній композиції на 

властивості наплавленого металу. 

 Обґрунтування залежності зносостійкості наплавленого металу 

мартенситно-карбідного класу від вмісту легуючих компонентів, що 

визначається кількістю карбідоутворюючих елементів, введених до складу 

наплавлення. Встановлено перехід і втрати легуючих елементів на різних 

стадіях дугового процесу. 

 Наведено заходи з охорони праці та навколишнього середовища. 

 Доведено економічну ефективність процесу. 
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 Object of study. Surfacing the working tool hot deformation cored wire. 

 Subject of study. Properties of the weld metal. Influence of metal alloying 

process at various stages of the arc process. 

 Objective. The influence of W, Cr, C on the metal alloying process with 

self-shielded flux cored wire surfacing tool for hot metal processing. The study of 

alloying process at different stages of the arc welding process and a justification 

mode in terms of their impact on the welding characteristics. 

 On the basis of the application of theoretical and experimental research 

methods identified features of the types of wear and pressing tool for hot 

deformation of metals and study ways to surfacing. Investigation of the influence 

of W, Cr, C composition selected properties of the deposited metal. 

 Justification Depending on the wear resistance of the deposited metal 

martensite-carbide grade of the content of alloying elements, determines the 

amount of carbide-forming elements introduced into the cladding. Transition set 

and loss of alloying elements in various stages of the arc process. 

 Presents measures to protect labor and the environment.  

 We proved the economic efficiency of the process. 
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