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Лабораторна робота №20
«Технічне нормування операції наплавлення»
1. Учбова мета.
1.1 Придбати практичні навики виробу обладнання, режимів і розрахунку
технічної норми часу вібродугового наплавлення.
2. Обладнання робочого місця:
2.1 Завдання.
2.2 Інструкція до лабораторної роботи.
2.3 Довідкова та технічна література.
2.4 Мікрокалькулятор.
3. Зміст роботи
3.1 Ознайомлення з вихідними даними задачі і методикою рішення.
3.2 Підібрати обладнання, пристрій і інструмент.
3.3 Вибрати режими наплавлення і розрахувати То на кожний перехід.
3.4 Визначити
штучно-калькуляційний час (Тшт.к.) на операцію
направлення.
3.5 Оформлення звіту.
4. Методика рішення задачі
4.1 Вибір обладнання, пристрою, інструментів, режимів і розрахунок То.
4.1.1
Вибрати токарний верстат для вставлення деталі і головки для
вібродугового наплавлення [1.c.46.10];[3.c.16]
4.1.2
Вибрати головку для вібродугового наплавлення [1.c.65]
4.1.3
Вибрати джерело зварювального струму для наплавочної головки
[1.c.16.табл.55]
4.1.4
Вибрати пристрій для кріплення деталі і інструмент вимірювання.
Пристрій визначається з установи операції. Інструмент визначаємо
враховуючи точність, яку необхідно забезпечити при вимірюванні після
наплавлення.
4.1.5
Вибрати матеріал електродного дроту, враховуючи твердість
наплавленого шару (твердість повинна відповідати твердості робочої
поверхні деталі) [1.c.37.табл.31].
4.1.6
Вибрати режими наплавлення [1.c.100.табл.16]
4.1.7
Визначити основний час:
ТО =

G ⋅ 60
I ⋅ KН

,хв.,
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де G – маса наплавленого метала, г;
І – сила струму в А, приймаємо з вибраного режиму;
Кн = (8…10)г/А.год. – коефіцієнт наплавлення [2.c.117];
G = V·j,хв;
де V – об’єм наплавленого метала, см3;
j – 7,5Г/см3 – щільність металу наплавленого шару.
Об’єм метала для наплавлення плоских елементів деталей (наприклад за
плавлення паза під призматичну шпонку) визначають за формулою:
V = b ⋅ h ⋅ l , см3
Об’єм метала для наплавлення циліндричної поверхні визначити за
формулою:
V = FПЕР. ⋅ L , см3
де Fпер. – площина перерізу наплавленого шару
FПЕР. = l ⋅ δ , см2
де ℓ – довжина поверхні наплавлення, см;
δ – товщина шару наплавлення, см;
δ =

D−d
2

, см.,
де D – діаметр деталі після
наплавлення см;
d – діаметр деталі до наплавлення
см;
L = π ⋅ d СР
, см.,
d СР . =

D+d
2

, см.,
де L – довжина наплавленого
шару,см,
4.1.8
Розрахувати
штучнокалькуляційний час на всю операцію
наплавлення:
Тшт.к. = То . Кп, хв.,
де ТО = ТО1+ТО2+ТО3+…+ТОn – основний час на всі переходи даної
операції;
Кп = 1.1…1.3 – коефіцієнт, який враховує витрати допоміжного,
додаткового і підготовно-заключного часу в залежності від складності
установки і закріплення деталі [2.c.117].
4.1.9
Визначити витрати електродного дроту за формулою:
Gел.др.=G · 1.1, г,
де G = G1+G2+G3+…Gn – маса направленого метала по всім переходам
операції;
1,1 – коефіцієнт, враховуючий втрати металу на вигар і розбризкування.
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5. Складання звіту
5.1 Дані деталі
5.2 Склад операцій
5.3 Операційний ескіз деталі
5.4 Вибір і розрахунок режимів і норм часу
5.5 Обладнання, пристрій, інструмент.
5.6 Операційна карта вібродугового наплавлення.
6. Захист звіту
а)
б)
в)
г)
д)
є)

знати кінцеву мету роботи;
вміти пояснити і обґрунтувати прийняті рішення;
знати принцип вибору обладнання;
знати послідовність виконання роботи;
знати послідовність вибору режимів наплавлення;
відповісти на контрольні питання.
Контрольні питання для захисту звіту.

а)
б)
в)
г)
д)
є)
ж)
з)

послідовність вибору обладнання;
розрахунок основного часу при наплавленні;
розрахунок Тшт.к.
розрахунок маси електродного дроту;
обладнання для вібродугового наплавлення;
переваги вібродугового наплавлення;
розрахунок маси наплавленого металу;
Що враховує коефіцієнт Кп?
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