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Наплавка является важным технологическим процессом при 

изготовлении и восстановлении деталей машин, обеспечивающая экономию 

легированного металла. 

Необходимость применения самозащитной порошковой проволоки с 

экзотермической смесью, обусловлена современными требованиями высокого 

качества наплавленного металла, возможностью обеспечить равномерное 

плавление сердечника и оболочки порошковой проволоки, а также высокой 

производительности процесса наплавки, что достигается протеканием 

экзотермической реакции при плавлении проволоки. 

В работе приведена актуальность проблемы, рассмотрены вопросы, 

связанные с определением оптимального количества экзотермической смеси, 

расчета состава порошковой проволоки, рассмотрено влияние экзотермической 

смеси на технологические показатели самозащитных порошковых проволок, 

вопросы технологии наплавки штамповой инструмента. 

При выполнении работы использован метод математического 

планирования эксперимента, методики определения сварочно - 

технологических характеристик электродных материалов. 
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Наплавлення є важливим технологічним процесом при виготовленні та 

відновленні деталей машин, що забезпечує економію легованого металу. 

Необхідність застосування самозахисного порошкового дроту з 

екзотермічною сумішшю, обумовлена сучасними вимогами високої якості 

наплавленого металу, що можливо забезпечити рівномірним плавленням осердя 

і оболонки порошкового дроту, а також високої продуктивності процесу 

наплавлення, що досягається протіканням екзотермічної реакції при плавленні 

дроту.  

В роботі наведена актуальність проблеми, розглянуті питання пов’язані з  

визначенням оптимальної кількості екзотермічної суміші, розрахунку складу 

порошкового дроту, розглянуто вплив екзотермічної суміші на технологічні 

показники самозахисних порошкових дротів, питання технології наплавлення 

штампового інструменту. 

При виконанні роботи використано метод математичного планування 

експерименту, методики визначення зварювально - технологічних 

характеристик електродних матеріалів. 
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Surfacing is an important process in the manufacture and restoration of 

machine parts, which saves doped metal. 

The need for Self-cored wire with exothermic mixture due to the requirements 

of modern high quality weld metal, it is possible to provide a uniform melting core 

and shell cored wire and high performance surfacing process, achieved the 

occurrence of exothermic reaction during melting wire. 

The paper describes the importance of the problem, the issues associated with 

determining the optimal number of exothermic mixture composition calculation 

Cored Wire, The influence of the exothermic mixture of technological parameters 

Self-cored wires, technology issues surfacing die tool. 

In the performance of the method used mathematical experiment planning, 

methodology for determining welding - technological characteristics of electrode 

materials. 
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