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GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 

HÀN ĐẮP 

Vị trí, ý nghĩa, vai trò của mô đun 

  Hàn đắp là một trong những mô đun của chương trình đào tạo nghề hàn 

trình độ lành nghề. Đây là khối kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề 

hàn, bắt buộc đối với tất cả mọi người thợ hàn.Thiếu nó người thợ hàn sẽ 

không có những kiến thức và kỹ năng cơ bản của nghề nghiệp, sẽ gặp khó 

khăn trong quá trình thực hiện công việc của nghề hàn cũng như sự đảm 

bảo an toàn và sức khỏe của người thợ.  

Mục tiêu của mô đun 

  Nhằm trang bị cho người học có đủ khả năng làm việc tại các cơ sở sản 

xuất, hàn phục hồi các chi tiết máy bị mòn như trục máy, bạc lót, bánh 

răng hoặc hàn các chi tiết đúc bị khuyết bị rỗ bằng các vật liệu khác nhau 

như thép các bon thấp, thép các bon trung bình, thép các bon cao, thép 

hợp kim thấp, gang và hợp kim đồng trên các thiết bị hàn hồ quang tay, 

hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ, hàn tự động dưới thuốc, đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn và hiệu quả. 

Mục tiêu thực hiện của mô đun  

 Học xong mô đun này người học sẽ có khả năng: 

- Chuẩn  bị chi tiết hàn đắp sạch hết các vết bẩn, vết dầu mỡ, vết ô-

xy hoá trên bề mặt, hàn vá các vết nứt trên chi tiết cần hàn đắp, xác 

định đặc trưng và đại lượng mòn, đồng thời xác định loại  vật liệu 

của chúng. 

- Chọn vật liệu hàn (que hàn, dây hàn, thuốc hàn, khí bảo vệ) phù 

hợp với từng loại vật liệu và phương pháp hàn. 

- Tính toán chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất nhiệt lý của 

từng loại vật liệu 
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- Hàn đắp các chi tiết máy bằng các thiết bị hàn khác nhau đảm bảo 

độ sâu ngấu, không rỗ khí ngậm xỉ, ít biến dạng kim loại, đủ lượng 

dư gia công. 

- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn. 

- Sửa chữa các sai hỏng về kích thước, hình dáng, khuyết tật của mối 

hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.   

Nội dung chính của mô đun 

1. Chuẩn bị phôi hàn đắp. 

2. Vật liệu hàn. 

3. Tính toán chế độ hàn. 

4. Gá  phôi hàn. 

5. Kỹ thuật hàn đắp. 

6. Kiểm tra sửa chữa mối hàn. 

7. An toàn và vệ sinh công nghiệp. 
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CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN 

 

1. Học trên lớp:  

- Các phương pháp làm sạch chi tiết trước khi hàn đắp. 

- Vật liệu hàn đắp. 

- Tính toán chế độ hàn đắp. 

- Xác định quy trình công nghệ hàn đắp 

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

2. Học tại phòng học chuyên môn hoá: 

- Các đặc trưng mòn và đại lượng mòn của chi tiết. 

- Các vết nứt của chi tiết  

- Các dạng khuyết tật của mối hàn đắp 

3. Thực tập tại xưởng trường: 

- Xem giáo viên làm mẫu về công tác làm sạch chi tiết, các thao tác 

hàn đắp. 

- Luyện tập các kỹ năng chuyển động que hàn khi hàn đắp. 

- Luyện tập hàn đắp trục, hàn đắp mặt phẳng bằng các thiết bị hàn 

khác nhau. 

- Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá về kết quả thực tập 

4. Tham quan thực tế tại các cơ sở sản xuất: 

- Cách tổ chức sản xuất của một xưởng hàn  

- Công tác an toàn và vệ sinh môi trường của xưởng sản xuất 

- Các công việc và các loại sản phẩm của công nghệ hàn đắp 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN 

1. KIến thức: 

Bằng bài thi viết, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm với các câu hỏi tự 

luận đạt các yêu cầu sau. 

- Giải thích đúng các phương pháp làm sạch chi tiết hàn. 
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- Trình bày đầy đủ các loại que hàn, dây hàn, thuốc hàn, khí bảo vệ 

dùng trong công việc hàn đắp. 

- Tính toán chế độ hàn phù hợp với từng loại vật liệu và chiều dày 

của vật liệu. 

- Giải thích đúng các quy định an toàn và vệ sinh công nghiệp trong 

hàn đắp. 

2. Kỹ năng: 

Bằng quan sát có bẳng kiểm thang điểm, bằng chất lượng của sản 

phẩm đạt các yêu cầu sau: 

- Làm sạch các chi tiết đưa vào hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

- Hàn đắp các chi tiết đảm bảo độ sâu ngấu, ít bị khuyết tật ít biến 

dạng, đủ lượng dư gia công. 

  3.Thái độ: 

         Bằng kết quả theo dõi suốt quá trình học tập, bằng quan sát có bẳng 

kiểm đánh giá về thái độ đạt các yêu cầu sau: 

- Ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, 

tính hợp tác giáu đỡ lẫn nhau, ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu. 

- Tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc. 

 

Bài 1 

 

HÀN ĐẮP CHI TIẾT MÁY 

BẰNG MÁY HÀN HỒ QUANG TAY 

 

Giới thiệu: 

Hàn đắp chi tiết máy là một bài tập cơ bản nằm trong hệ thống các bài 

học thuộc môđun hàn đắp trong chương trình đào tạo công nhân lành 

nghề, nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi thực hiện 
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công nghệ hàn đắp. Trong quá trình học, người học nhận biết đúng các 

loại vật liệu hàn đắp, lựa chọn các phương pháp làm sạch chi tiết hàn hợp 

lý, phải thực hiện công việc tính toán chế độ hàn hợp lý, hàn đắp mặt 

phẳng, hàn đắp trục bằng máy hàn hồ quang tay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

không rỗ khí ngậm xỉ, ít biến dạng, đủ lượng dư gia công. 

Mục tiêu thực hiện: 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Chuẩn bị chi tiết hàn sạch hết dầu mỡ, vết bẩn, lớp ô-xy hoá, không 

còn vết nứt. 

- Chọn que hàn phù hợp với từng loại vật liệu chi tiết hàn đắp. 

- Tính toán chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất của vật liệu. 

- Hàn đắp trục, đắp mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

Nội dung chính: 

- Chuẩn bị phôi hàn đắp. 

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị hàn đắp 

- Chọn vật liệu hàn. 

- Tính toán chế độ hàn đắp 

- Kỹ thuật hàn đắp mặt phẳng, hàn đắp trục. 

- An toàn khi vận hành sử dụng thiết bị hàn đắp 

1 : Công tác chuẩn bị: 

1.1.Vật liệu: 

 Viện hàn quốc tế đã phân loại vật liệu hàn đắp cho tất cả các 

phương pháp hàn đắp. sự phân loại đó dựa theo thành phần hoá học 

của kim loại đắp. Nhiều nước trên thế giới đã dựa vào cách phân loại 

nói trên để phân loại vât liệu hàn đắp chẳng hạn như Liên xô cũ phân 

lại que hàn đắp theo 8 loại sau đây: 
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+) Que hàn đắp thép hợp kim thấp chứa ít hơn 0,4%C đó là que hàn 

'H-15G3-40,  'H-18G4-35, 'H-20G4-40, 'H-14G2X-30. Que hàn 

thép các bon thấp Cb-08 hoặc  Cb-08A, thuốc bọc floruacanxi, dùng 

để hàn đắp các chi tiết thép các bon thấp bị mài mòn, độ cứng của 

lớp kim loại đắp tuỳ thuộc vào kiểu que hàn nằm trong giới hạn  25-

40HRC 

+) Que hàn đắp lớp thép hợp kim thấp chứa lớn hơn 0.4%C có ba 

kiểu: 'H-60X2CM-50, 'H-80X4CG-55 và 'H-60X2CM-50. Lõi que 

hàn bằng thép Cb-08 hoặc Cb-08A thuốc bọc floruacanxi. độ cứng 

của lớp kim loại đắp 40-58HRC. Dùng để hàn đắp các chi tiết bị mòn 

nhanh như khuôn dập, lưỡi gạt máy ủi vv... 

+) Qe hàn đắp lớp thép crôm. đó là que hàn kiểu 'H-25X12-40, 'H-

70X11H3-25,  T-546A, có lõi bằng thép các bon thấp hoặc thép hợp 

kim và thuốc bọc floruacanxi độ cứng kim loại hàn đắp 25-55HRC. 

Dùng để hàn đắp khuôn máy dập nóng và nguội, các chi tiết mòn 

nhanh, ghi gờ đường ray và các chi tiết thép mangan cao G-13. 

+)Qủ hàn đắp lớp thép cắt gọt tốc độ nhanh. Lõi que hàn làm bằng 

các loại thép khác nhau. Thuốc bọc floruacanxi. độ cứng lớp đắp 50-

60HRC. Đó là que hàn kiểu  'H-80B18X4f-60, dùng để hàn đắp 

dụng cụ cắt gọt kim loại và hàn đắp khuôn dập nóng tải trọng nặng. 

+) Que hàn đắp lớp gang đặc biệt crôm cao. Đó là kiểu que hàn 'H-

Y30X28C4H4-50, 'H-Y30X25PC2G-60 và 'H-Y3023PC2TG-55. 

Kiểu que hàn 'H-Y30X28C4H4-50 Lõi que hàn bằng thép hợp kim, 

thuốc bọc floruacanxi, dùng để phục hồi và sản xuất những chi tiết 

chống mài mòn của máy bơm li tâm, máy khai thác dầu.vv..Hai kiểu 

que hàn. 'H-Y30X25PC2G-60 và 'H-Y3023PC2TG-55 làm từ lõi 

Cb-08 hoặc Cb-08A, thuốc bọc floruacanxi, dùng để hàn đắp các chi 

tiết bằng gang chống mòn, độ cứng lớp đắp 59-60 HRC. 
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+) Que hàn đắp lớp thép crômvonfram chịu nhiệt. Que hàn kiểu 'H-

30X3B8-40 làm bằng lõi thép HP-60X3B10F thuốc bọc 

floruacanxi. Dùng để hàn đắp các bề mặt chống mòn như khuôn dập 

nóng, dụng cụ ép, dao, cánh quạt máy khuấy .vv.. Độ cứng kim loại 

hàn đắp 54HRC. Que hàn có lõi thép Cb-08 thuốc bọc floruacanxi. 

Dùng để hàn đắp lớp thép crômvonfram chứa các bon cao trên các 

chi tiết làm việc chịu nhiệt độ tới 6000. Độ cứng lớp đắp 54HRC. 

+) Que hàn đắp lớp hợp kim côban với crôm và vônfram. Đó là que 

hàn kiểu 'H-Y18k62X30B5C2-40. Lõi que hàn bằng thép hợp kim 

B3K. Thuốc bọc floruacanxi, thực hiện bằng phương pháp nhúng 

một hoặc hai lớp. Que hàn dùng vào việc hàn đắp các chi tiết từ thep 

austenit cromniken làm việc ở nhiệt độ cao tới 6000 và áp suất tới 

800Kg/cm2 và trong môi trường xâm thực. Độ cứng lớp hàn đắp 45 

HRC. Chịu độ mài mòn rất cao kể cac khi chi tiết làm việc ở nhiệt độ 

bbình thường và nhiệt độ cao. 

+) Que hàn đắp kiểu khác. Đó là 'H-08X17H7C5G2-30, BCH-6, 'H-

Y10G5X7C-25, 'HX д-10, YPи-30X-10G10.Đặc điểm chung của 

các kiểu là thuốc bọc nhóm floruacanxi, lõi que hàn làm từ nhiều loại 

thép hợp kim khác nhau, độ cứng lớp đắp tuỳ thuộc vào từng loại que 

hàn nằm trong phạm vi 20-55HRC.Công dụng của que hàn cũng 

khác nhau chẳng hạn que hàn 'H-08X17H7C5G2-30 dùng để hàn 

đắp các chi tiết ống làm việc ở nhiệt độ tới 5800 và áp suất riêng hơn 

800kg/cm2, que hàn BCH-6 dùng để hàn đắp các chi tiết thép các bon 

và thép tỷ lệ mangan cao làm việc trong điều kiện chịu tải trọng va 

đập mạnh và mài mòn, vv... ở bài tập này thực tập hàn đắp thép các 

bon thấp và thép hợp kim thấp thuộc nhóm thép dễ hàn do đó việc 

hàn đắp được thực hiện bằng phương pháp thông thường và điều kiện 



 
Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II 
 

9

bình thường. Hàn đắp mặth phẳng phôi 250´80´10mm và hàn đắp 

trục phôi f20´250mm 

1.2.Thiết bị và dụng cụ 

- Máy hàn điện hồ quang tay 

- Kính hàn. 

Búa gõ xỉ.  

- Bàn chải sắt. 

- Dưỡng đo. 

- Thước dẹt 

- Búa nguội. 

1.3. Điều kiện an toàn 

- Mặt bằng thực tập bố trí gọn gàng, nơi làm việc có đủ ánh sáng, hệ 

thống thông gió, hút bụi hoạt động tốt 

- Máy hàn phải có đầy đủ dây tiếp đất. 

- Bảo hộ lao động đầy đủ 

2: Trình tự thực hiện: 

 2.1.Đọc bản vẽ 

 

 

 

 

                      

 

         Hình 1:     Hàn đắp mặt phẳng                         Hình 2: Hàn đắp trục 

2.2. Chuẩn bị chi tiết hàn đắp: 

   Hầu hết các chi tiết máy đưa phục hồi đều rất bẩn, bề mặt làm việc bị 

bám dầu mỡ, han rỉ. Nếu hàn đắp lên những chi tiết như vậy mối hàn sẽ 

không ngấu, rỗ khí và những tạp chất phi kim loại khác. Bởi vậy trước 
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khi hàn đắp chi tiết hàn cần được làm sạch cẩn thận, sau đó phân loại và 

xác định phương pháp phục hồi. 

  Phương pháp tẩy sạch chi tiết bằng tia lửa nhiệt hay trong lò nung có 

hiệu quả và tiện lợi nhất. Chất bẩn không những bị đốt cháy khỏi bề mặt 

mà còn khỏi cả những chỗ hiểm hóc hay nứt rạn của chi tiết. Tiếp đó 

muội than và ô-xýt kim loại được làm sạch bằng chổi thép. 

  Tuy nhiên không phải chi tiết nào cũng có thể tẩy sạch bằng phương 

pháp trên chẳng hạn những chi tiết bằng thép mangan cao không được 

phép làm sạch bàng cách nung nóng mà phải rửa sạch trong dung dịch xút 

5% rồi sau đó rửa bằng nước nóng. Trái lại những chi tiết bằng thép các 

bon hay thép hợp kim mà công nghệ hàn đắp phải ứng dụng gia nhiệt 

trước thì việc tẩy sạch dầu mỡ và các chất bẩn khác thự hiện ngay trong 

quá trình gia nhiệt đó. 

  Chúng ta cũng có thể làm sạch các chi tiết máy bằng máy mài hoặc chổi 

thép, thiết bị phun cát vv.. Sau khi làm sạch xong ta loại trừ các vết nứt 

trên chi tiết, đối với vết nứt lớn ta hàn vá trước khi hàn đắp, đối với các 

vết nứt nhỏ ta loại bỏ bằng máy mài cầm tay.  

   Tóm lại, công tác chuẩn bị chi tiết trước khi hàn đắp bằng các phương 

pháp hàn khác nhau nhưng đều mang tính chất chung và đóng vai trò rất 

quan trọng. Nó quyết định phần lớn chất lượng lớp hàn đắp. Bởi vậy 

không được coi thường mà phải thực hiện tốt và đầy đủ tất cả các công 

việc cần thiết của quá trình chuẩn bị. 

2.3. Chọn chế độ hàn: 

 Giữa chiều dày lớp kim loại đắp , đường kính que hàn, số lớp hàn 

đắp và cường độ dòng điện hàn  có quan hệ như sau: 

 Chiều dày lớp đắp  mm     tới 1,5            tới 5           lớn hơn 5 

 Đường kính que hàn mm           3            4-5                 5-6 

 Số lớp đắp, lớp                          1            1-2                2 và hơn 
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 Cường độ dòng điện A         80- 100    130-180       180-240 

2.3. Kỹ thuật hàn đắp thép các bon thấp và thép hợp kim thấp: 

      +) Hàn đắp mặt phẳng: 

   Thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp thuộc nhóm thép dễ hàn, do đó 

việc hàn đắp được thực hiện bằng phương pháp bình thường và trong điều 

kiện bình thường. Trong khi hàn đắp que hàn nghiêng với mặt phẳng 

đứng một góc 15-200
. Nếu để que hàn ở vị trí thẳng đứng thì kim loại và 

xỉ sẽ chảy tràn ra phần chưa được nung chảy dẫn đến mối hàn không 

ngấu, lẫn xỉ. Có thể chuyển động que hàn theo đường thẳng hoặc hình 

răng cưa. Khi chuyển động que hàn theo đường thẳng(Hình3a) chiều rộng 

mối hàn bằng khoảng 1,5 lần đường kính que hàn . Khi chuyển động que 

hàn theo hình răng cưa(Hình 3b) phụ thuộc vào biên độ dịch ngang của 

que hàn, biên độ này thông thường bằng 1,5-2 lần đường kính que hàn. 

  Trong hàn đắp mặt phẳng người ta ít sử dụng phương pháp hàn theo 

đường thẳng, vì trong trường hợp nàyvũng hàn bé, đông đặc nhanh, các 

chất khí khó thoát khỏi kim loại mối hàn, mối hàn do đó thường bị rỗ. Để 

tránh hiện tượng này người ta thường chuyển động que hàn theo hình 

răng cưa khi que hàn chuyển động ra cạnh của đường hàn thì dùng lại 

mộy ít cho mối hàn ngấu tốt hơn, không bị khuyết cạnh, đồng thời các 

chất khí có điều kiện thoát khỏi mối hàn, chất lượng mối hàn đắp nhận 

được tốt nhất khi chiều rộng mối hàn bằng 2,5 lần đường kính que hàn. 
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Hình 3: Phương pháp  chuyển động que hàn 

a: phương pháp chuyển động que hàn theo đường thẳng 

b: Phương pháp chuyển động que hàn theo hình răng cưa 

 

Việc hàn đắp mặt phẳng thực hiện với chiều dài hồ quang ngắn, các 

đường hàn phải xếp thứ tự sao cho đường hàn sau phải làm nóng chảy 

1/3-1/2 chiều rộng của đường hàn trước. 

Lượng dư gia công cơ 2-3mm, để có thể lấy hết các rãnh ngăn cách 

giữa các đường hàn. 

Sau mỗi đường hàn phải đánh sạch xỉ và các hạt kim loại bắn toé xung 

quanh mối hàn rồi mới hàn tiếp đường hàn tiếp theo. 

+) Hàn đắp trục: 

    Kỹ thuật hàn đắp trục cũng tương tự như kỹ thuật hàn đắp mặt phẳng 

về góc nghiêng que hàn, phương pháp chuyển động que hàn và đường 

hàn sau cũng phải làm nóng chảy 1/3-1/2 bề rộng của đường hàn trước. 

Khi hàn đắp nhiều lớp cần phải làm sạch xỉ hàn của lớp hàn trước , vì 

diện tích nung nóng lớn và số lần nung nóng tương đối nhiều nên dễ sinh 

ra biến dạng lớn. Để làm phân tán nhiệt và khử ứng suất biến dạng thì thứ 

tự các đường hàn đắp trục thực hiện như hình vẽ (Hình4) 
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Hình 4: Trình tự hàn đắp trục cân đối 

Để giảm bớt sự biến dạng, có thể nhân lúc còn nóng dùng búa tay gõ 

nhẹ vào lớp hàn đắp. Để đáp ứng yêu cầu gia công cơ cần phải hàn đắp 

với lượng dư từ 3-5mm 

2.4.Hàn đắp bằng hợp kim cứng: 

     Việc hàn đắp bằng bột hợp kim cứng thực hiện bằng hồ quang với cực 

địên than hoặc điện cực graphít nguồn điện xoay chiều hoặc một chiều. 

Nguồn điện một chiều cho hồ quang ổn định hơn. Để đảm bảo cho mối 

hàn ngấu tốtvà điện cực tiêu hao ít người ta hàn bằng điện cực âm. Điện 

cực có đường kính 8-25mm và chiều dài khoảng 300mm. Dùng điện cực 

graphít có điện trở nhỏ, ít cháy không tạo ra bột thì tốt hơn là dùng điện 

cực than. 

    Trước khi hàn đắp đầu điện cực cần được vát nhọn chiều cao phần côn 

bằng 2-3 lần đường kính điện cực. Kẹp điện cực trong kìm sao cho chiều 

dài đầu ngoài cùng đến vị trí kẹp của kìm không quá 70-80mm. Cường độ 

dòng điện được chọn theo chiều dày chi tiết tại chỗ hàn đắp. các chế độ 

hàn được cho trong bảng sau, bảng 1. 

 

 

 

Tên hợp kim 

Chiều dày 

chi tiết 

Đường kính 

điện cực 

Chiều dài 

hồ quang 

Cường đọ dòng 

điện hàn A 

mm Một Xoay 
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chiều chiều 

Vôka Tới 10  

lớn hơn 10 

8-10 

12-18 

3-5 

3-5 

140-

160 

160-

200 

160-

180 

180-

240 

Stalinit và 

BốCXOM-9 

3-5 

6-15 

Lớn hơn 15 

8-10 

10-12 

16-20 

4-8 

4-8 

4-8 

80-100 

120-

140 

160-

180 

90-

120 

140-

160 

180-

230 

Hỗn hợp 

borua Áx và 

k Áx 

Tới 10 

Lớn hơn 10 

10-12 

12-15 

4-6 

4-6 

160-

190 

170-

210 

190-

210 

220-

250 

 

  Nếu diện tích bề mặt hàn đắp quá lớn thì phải hàn nhiều lượt. Người ta 

chia mặt hàn ra nhiều mảnh dọc hoặc ngang với mỗi mảnh không quá 40-

50mm. Hàn đắp trên mảnh quá rộng sẽ không đảm bảo tốt chất lượng lớp 

đắp vì kim loại vùng hàn nguội quá nhanh. 

   Bột hợp kim cứng phải có kích thước đều và không chứa bụi. Bụi làm 

cháy các nguyên tố hợp kim trong khi hàn gây rỗ mối hàn. Bột hợp kim 

phải sấy khô trước khi hàn. Bề dày lớp bột hợp kim phủ lên bề mặt chi 

tiết phụ thuộc vào loại hợp kim và chiều dày lớp đắp.Chẳng hạn chiều 

dày lớp hàn bằng bột stalinit và BиCXOM-9 bằng 35-40% chiều dày lớp 

bột phủ, voka 50-65% và bô rít crom 20-30%. 

    Để nhận được lớp đắp có độ mịn cần thiết và không bị rỗ khí ta dùng 

bột hàn hoặc bột nhôm. Thuốc hàn thương dùng  nhất là borắc. Thuốc hàn 
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đưa vào hợp kim cứng bằng hai phương pháp: Hoặc phủ một lớp mỏng 

(0,1-0,2mm) lên bề mặt chi tiết trước khi phủ bột hợp kim cứng, hoặc 

trộn trực tiếp với bột hợp kim cứng. Trong trường hợp thú hai thuốc hàn 

chiếm 2-5% trọng lượng bột hợp kim cứng. 

   Trong khi hàn đắp, mép chi tiết hàn được bảo vệ khỏi cháy bằng các 

thanh chắn graphít hoặc đồng đỏ. Thanh chắn có tác dụng tạo hình cho 

lớp hợp kim nóng chảy, nhờ vậy mép hàn đắp nhận được phẳng và sạch.  

                             

Hình 5:Hàn đắp hồ quang bằng bột hợp kim cứng 

1. Bột hợp kim cứng ; 2. Điện cực than; 3. Lớp hàn đắp; 4.5. Thanh chắn 

Việc hàn đắp thực hiện từ "trong ra" nghĩa là bắt đầu từ mép phía người 

thợ hàn. Hồ quang mồi bên cạnh lớp bột của hợp kim, sau đó chuyển dần 

tới lớp bột hợp kim. Điện cực để nghiêng về phía thợ hàn một góc khoảng 

10-150 so với mặt phẳng đứng (Hình 5). Đầu điện cực không đặt hướng 

lên mặt mà đặt xuyên qua lớp hợp kim theo chiều cắt vát. Trong khi hàn 

điện cực di chuyển theo hình răng cưa theo chiều rộng của lớp hàn đắp. 

Tốc độ di chuyển phải bảo đảm sao cho kim loại ở vị trí hồ quang luôn ở 

trạng thái lỏng. Bột hợp kim ứng với tốc độ hàn đã chọn của điện cực 

phải chảy hoàn toàn. 
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Quá trình hàn đắp phải liên tục. Trường hợp phải ngắt hồ quang thì sau 

khi ngắt thì phải phủ kín miệng hàn bằng bột hợp kim cứng.  

    Đối với những chi tiết có hình dạng phức tạp để hạn chế biến dạng nên 

nung nóng toàn bộ trước tới 500-6000C. Sau khi hàn đắp giữ cho chi tiết 

nguội dần bằng cách phủ nó bằng cát khô nóng, tro hoặc amiang. Trong 

trường hợp hàn đắp hai lớp, sau khi hàn đắp lớp thứ nhất cần phải đánh 

sạch mối hàn bằng chỏi thép, tiếp đó phủ lớp hợp kim cứng rồi hàn theo 

công nghệ như ở lớp thứ nhất. 

   Để tăng độ giòn và tăng độ giai va đập của kim loại lớp đắp có thể hàn 

bằng điện kim loại (que hàn thuốc bọc nhóm ion hoá). Trong trường hợp 

này, điện cực kim loại nóng chảy tạo với bột hợp kim và kim loại cơ bản 

một lớp kim loại đắp có thể chịu mài mòn khá tốt và ít giòn hơn, phương 

pháp này ứng dụng vào việc phục hồi những chi tiết làm việc trong điều 

kiện chịu tải trọng động. Nó cũng được dùng để hàn đắp các lớp thứ nhất 

và thứ hai khi phải hàn đắp nhiều lớp. 

    Chiều dày lớp bột hợp kim cứng khi hàn bằng điện cực kim loại phụ 

thuộc đường kính điện cực và loại hợp kim. Theo tính toán, trọng lượng 

của lớp bột hợp kim  phải bằng 30-40% trọng lượng lõi điện cực kim loại. 

Hàn đắp bằng nguồn điện xoay chiều cường độ dòng điện 180-190A với 

que hàn đường kính 4mm , điện áp hồ quang 24-26v. 

3. Các dạng sai hỏng khi hàn đắp chi tiết máy bằng hồ quang tay và 

biện pháp phòng ngừa: 

3.1 Chi tiết hàn bị cong vênh: 

 3.1.1 Nguyên nhân: do phân bố các đường hàn không hợp lý, không gá 

kẹp chắc chắn trong quá trình hàn. 

 3.1.2 Biện pháp khắc phục: Thường xuyên kiểm tra chi tiết sau mỗi lớp 

hàn, thực hiện thứ tự các đường hàn, lớp hàn đúng quy trình kỹ thuật, có 

thể tiến hành nắn nóng khi chi tiết bị cong vênh. 
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3.2 Mối hàn lẫn xỉ: 

3.2.1.Nguyên nhân: Chọn cường dộ dòng điện quá bé, không chấp hành 

công tác làm sạch trước khi hàn cà sau mỗi đường hàn, phương pháp 

chuển động que hàn không thích hợp. 

3.2.2 Biện pháp phòng ngừa: Chọn cường độ dòng điện thích hợp, chấp 

hành triệt để công tác làm sạch, chọn phương pháp chuyển động que hàn 

hợp lý. 

3.3.Mối hàn rỗ khí: 

3.3.1: Nguyên nhân: Que hàn bị ẩm, không làm sạch phôi hàn. 

3.3.2: Biện pháp phòng ngừa: Chấp hành việc sấy khô que hàn và làm 

sạch phôi hàn trước khi hàn. 
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Bài 2 

 

HÀN ĐẮP CHI TIẾT MÁY  

BẰNG THIẾT BỊ HÀN KHÍ      

 

Giới thiệu: 

Hàn đắp chi tiết máy bằng thiết bị hàn khi là bài tập cơ bản nằm trong 

hệ thống các bài thuộc môđun hàn đắp, trong chương trình đào tạo công 

nhân lành nghề, nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết khi 

thực hiện hàn đắp chi tiết máy bằng thiết bị hàn khớ trong quá trình học, 

người học phải tiếp thu kiến thức về vật liệu hàn, công nghệ hàn đắp bằng 

thiết bị hàn khi, an toàn và vệ sinh môi trường, phải thực hiện các thao tác 

hàn trên các vật liệu mô phỏng, hoàn thiện các bài tập và thực hiện các 

công việc để hàn đắp các chi tiết máy thành thạo đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật. 

Mục tiêu thực hiện: 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Trình bày khái niệm chung về hàn đắp bằng phương pháp hàn khí. 

- Chuẩn bị chi tiết hàn sạch hết dầu mỡ, vết bẩn, lớp ô-xy hoá, không 

còn vết nứt. 

- Chọn vật liệu hàn phù hợp với từng loại vật liệu chi tiết hàn đắp. 

- Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất của vật liệu. 

- Hàn đắp trục, đắp mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
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Nội dung chính: 

- Khái niệm chung về hàn đắp 

- Chuẩn bị phôi hàn đắp 

- Dụng cụ thiết bị hàn đắp 

- Hàn đắp kim loại màu 

- Kỹ thuật hàn đắp hợp kim cứng 

- An toàn khi vận hành sử dụng thiết bị hàn đắp 

1. Khái niệm chung về hàn đắp kim loại bằng phương pháp hàn khí: 

  Hàn đắp là quá trình bồi đắp một lớp kim loại que hàn lên kim loại cơ 

bản bị đốt nóng chảy tới một chiều sâu nhỏ. Hàn đắp được dùng để phục 

hồi các chi tiết bị mòn và để đắp lên bề mặt một lớp kim loại có những 

tính chất đặc biệt như độ bền chống ăn mòn, độ cứng, độ bền chống mài 

mòn vv...Hàn đắp thực hiện bằng các kim loại có cùng thành phần như 

kim loại cơ bản, hoặc khác thành phần hoá học với kim loại cơ bản. 

     Trên các chi tiết bằng thép và gang, người ta hàn đắp bằng kim loại 

màu (đồng, đồng thau, đồng thanh), thép hợp kim, gang và cả các hợp 

kim khác nữa. Để có chiều sâu nóng chảy cần thiết phải điều chỉnh mức 

độ đốt nóng kim loại hàn đắp và kim loại cơ bản. Khi hàn đắp bằng ngọn 

lửa hàn khí thì dễ dàng điều chỉnh mức độ nung nóng kim loại cơ bản và 

kim loại đắp nhờ việc đốt nóng chúng riêng biệt. Ngọn lửa ôxy- khí cháy 

cũng bảo vệ kim loại nóng chảy khỏi bị ô-xy hoá bởi ô-xy của không khí 

và tránh cho các yếu tố thuộc thành phần cơ bản không bị bay hơi. 

     Nhược điểm chung của hàn đắp bằng ngọn lửa hàn khí là năng suất 

thấp hơn so với hàn đắp bằng hồ quang và vùng nung nóng của kim loại 

cơ bản quá rộng, do đó có thể xuất hiện ứng suất dư và biến dạng của các 

chi tiết. Vì vậy hàn đắp bằng ngọn lửa khí dùng cho các chi tiết có kích 

thước không lớn. 

2.Chuẩn bị phôi hàn đắp: 



 
Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II 
 

20

   Cũng giống như các phương pháp hàn đắp khác các chi tiết đưa vào hàn 

đắp điều phải được làm sạch, hết dầu mỡ, lớp ô-xy hoá trên bề mặt, phải 

xử lí hết các vết nứt bằng phương pháp hàn, mài, chi tiết đắp đựơc làm 

sạch cho sáng ánh kim loại. 

 3. Thiết bị dụng cụ hàn đắp bằng phương pháp hàn khí: 

   Thiết bị dụng cụ hàn khí bao gồm chai chứa ô- xy, chai chứa a-xê-ty-

len, van giảm áp, ống dẫn khí , mỏ hàn khí, kính hàn, nguồn lửa, đồ gá, 

dụng cụ đo, dụng cụ làm sạch vv... 

4. Kỹ thuật hàn đắp kim loại màu: 

   Hàn đắp bằng khí dùng cho hàn đồng thau thì rất ưu việt. Đồng thau 

được hàn đắp lên các chi tiết để tạo ra các bề mặt kín khít trong các thiết 

bị đóng kín. Khi hàn đắp đồng thau lên kim loại đen thường phải dùng 

thuốc hàn, thông thường hàn đắp thường sử dụng phương pháp hàn trái ở 

vị trí hàn sấp. để hạn chế sự bốc hơi của kẽm khi hàn đắp đồng thau 

người ta dùng ngọn lửa các bon hoá . Khí hàn thường dùng là khí a-xê-ty-

len, prôpan-butan và khí thiên nhiên. Để làm vật liệu hàn người ta dùng 

tất cả các nhãn đồng thau chứa không quá 0,1%kẽm. 

   Khi hàn đắp lên các chi tiết lớn, người ta đốt nóng chúng tới nhiệt độ 

5000C. Công suất ngọn lửa hàn và đường kính qua hàn được lấy tuỳ theo 

chiều dày lớp đắp theo bảng sau. 

 

Chiều dày 

lớp đắp mm 

Đường 

kính que 

hàn mm 

Công suất ngọn 

lửa a-xê-ty-len 

m3/h 

3-4 

5-6 

6-9 

4-6 

8-10 

10-12 

400-700 

600-1100 

1050-1750 
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  Hàn đắp có thể một lớp hoặc nhiều lớp. Khi hàn đắp các lớp sau, phải 

đốt nóng chảy lớp trước sâu tới gần 30% chiều dày của nó, rắc thuốc hàn 

vào bể hàn đắp. Phải đốt nóng bề mặt kim loại tới nhiệt độ 900-9500C. 

Sau khi rắc thuốc hàn thì tiến hành hàn đắp, lớp đắp dày 0,3-0,5mm. 

   Kỹ thuật hàn đắp đồng thau lên thép, gang về cơ bản giống nhau. Khi 

hàn đắp gang cần lưu ý rằng khi đốt nóng  gang đến nhiệt độ 900-9500C 

thì trên bề mặt nó graphít bị cháy, sản phẩm do graphít cháy tạo nên sẽ 

gây cản trở cho việc xâm nhập vào gang, do đó lúc đầu, người ta đốt 

graphít từ bề mặt hàn đắp, dùng ngọn lửa ô-xy hoá của mỏ hàn để đốt. 

Sau đó bề mặt cần đắp được làm sạch cẩn thận bằng bàn chải kim 

loại..khi hàn đắp gang bằng đồng thau thì cũng có khả năng làm cho gang 

hoá trắng. Hàn gang bằng đồng thau có dùng thuốc hàn bột được sử dụng 

trong các trường hợp rất hạn chế. Khi hàn đắp gang và thép bằng khí và 

thuốc hàn thì chi tiết được đốt nóng đến gần 7000C bằng mỏ hàn. Nung 

nóng tới 5000C được thực hiện không dùng thuốc hàn trong ngọn lửa mỏ 

hàn, Chỉ sau đó mới dùng thuốc hàn. Sơ đồ hàn đắp được thể hiện ở hình 

28. 

 

 

Hình 28: Sơ đồ hàn đắp bằng hàn khí có thuốc  

1. kim loại hàn cơ bản; 2. Lớp đắp; 3. Bể hàn; 4. thuốc hàn; 5.mối hàn 

 

   Bề mặt hàn đắp được đặt nghiêng một góc 00-100 so với đường nằm 

ngang. Hàn đắp được tiến hành theo cách hàn trái từ dưới lên, góc 
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nghiêng của đầu mỏ với đường nằm ngang là 30-600 góc giữa đầu mỏ và 

que hàn là 900-1100. Đầu que hàn được nhúng vào bể kim loại lỏng. 

Trong quá trình hàn đắp bình thường, kẽm không bốc hơi, vật hàn đắp 

được đặt nguyên vẹn, phần bể hàn không chịu tác động của ngọn lửa thì 

bị phủ bởi một lớp màng xỉ dày đặc, khi hàn đắp, các lớp hàn đắp tiếp sau 

được thực hiện theo cùng sơ đồ, chỉ có góc nghiêng của đầu mỏ với kim 

loại cơ bản là có thể tăng thêm. 

   Vì hàn đắp bằng thuốc hàn khí được thực hiện ở nhiệt độ thấp, nên khi 

hàn đắp gang, graphít không bị cháy. Khi hàn đắp các lớp sau không cần 

tẩy sạch và rèn các lớp trước. 

5. Hàn đắp hợp kim cứng:  

    Hàn đắp bằng hợp kim cứng được dùng cho các bề mặt làm việc chịu 

mòn. Các chi tiết đó là các dụng cụ khoan lỗ, răng của gầu máy xúc, các 

chi tiết máy cán và máy kéo dây, lưỡi cày, van, mũi tâm máy tiện, khuôn 

dập  và cả dụng cụ cắt như dao tiện, mũi khoan dao phay. 

   Hàn đắp hợp kim cứng thực hiện cho các chi tiết bằng thép. Hàn đắp 

hợp kim cứng tốt nhất là bằng thép các bon chứa không quá 0,6% các bon 

và cả chi tiết bằng thép crôm-niken và thép vanađi. 

   Chọn vật liệu cho chi tiết phụ thuộc vào điều kiện làm việc của sản 

phẩm. Hàn đắp cho thép các bon cao, thép mangan, thép crôm-môlípđen, 

có khuynh hướng dễ bị tôi và cả gang nữa, đòi hỏi những biện pháp đặc 

biệt . Trước khi hàn phải đốt nóng chúng, sau khi hàn đắp phải để nguội 

chậm. Để dùng làm vật liệu hàn khi hàn đắp hợp kim cứng người ta sử 

dụng các dạng hạt và bột, hợp kim đúc thành thanh, dây thép hàn đắp, 

thanh ống hàn đắp. 

   Khi hàn đắp bằng ngọn lửa hàn khí người ta dùng  bột có nhãn ПГ-

XH80CP-2,  
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ПГ-XH80CP-3 và ØБx6-2 các phần tử của bột phải có kích thước từ 40-

100 mm . Các chất bột đó chứa silic và bo làm tăng tính chất nóng chảy của 

nó. 

   Trong các hợp kim mài mòn, được dùng nhiều nhất là stalinil, (stalinil 

là hỗn hợp bột gồm sắt, các bon, man gan, silic và crôm) 

   Hợp kim cứng đúc được sản xuất dưới dạng thanh. để dùng làm hợp 

kim đúc người ta dùng stelit và xocmai (stelit là dung dịch rắn crôm trong 

sắt và niken. 

   Hợp kim đúc có nhiệt độ nóng chảy 12600C-13000C. Hợp kim trên cơ 

sở sắt (xocmai) không thua stelit về độ cứng, nhưng rẻ tiền hơn. Sitelit có 

tính chất hàn đắp tốt hơn xocmai. Thành phần hoá học của stelit và 

xocmai được tra trong bảng sau: 

Thành phần hoá học của Stelit và xocmai 

Nhãn hợp 

kim 

Thành phần hoá học, % 

C Fe Si Mn Ni 

Stelit 

B2K 

B3K 

 

1,8-

2,5 

1,0-

1,5 

 

dưới 2 

dưới 2 

 

1,0-

2,0 

2,5 

 

1,0 

- 

 

dưới 2 

dưới 2 

Xocmai số 

1 

Xóc mai số 

2 

2,5-

3,3 

1,5-

2,0 

còn lại 

còn lại 

2,8-

4,2 

1,5-

2,2 

1,5 

1,0 

3,0-5,0 

1,3-2,0 

 

Nhãn hợp 

kim 

Thành phần hoá học, % Độ cứng 

HRC lớp 

hàn đắp 

Cr Co W Tạp chất 
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Stelit 

B2K 

B3K 

 

27-33 

28-32 

 

47-53 

58-62 

 

13-17 

4,5-

5,0 

 

dưới 1,5 

dưới 1,5 

 

Xocmai số 

1 

Xóc mai số 

2 

25-31 

13-

17,5 

- 

- 

- 

- 

dưới 1-

1,5 

dưới 1,5 

49-54 

45-45 

 

   Để làm vật liệu hàn đắp các chi tiết làm việc ở nhiệt độ cao, người ta 

dùng Stelit, còn xocmai được dùng cho các chi tiết làm việc ở nhiệt độ 

bìmh thường và hơi cao. 

   Xocmai được sản xuất dưới dạng các thanh có đường kính 6-7mm, dài 

400-450mm. 

    Vật liệu ống hàn đắp được sản xuất dưới dạng ống sắt và ống ni ken 

chứa đầy chất bột cacbua vonfram và các vật liệu khó chảy khác. Khi hàn 

đắp chỉ có ống là chảy ra, còng bột thì hoà lẫn vào thể khối chung của chỗ 

hàn đắp, kết quả chỗ hàn đắp có độ cứng HRC85, vật liệu ống hàn đắp 

được sử dụng cho các chi tiết làm việc trong điều kiện mòn cơ học. 

    Nếu chi tiết bị mòn quá mức, thì trước khi đắp hợp kim cứng người ta 

đắp bằng dây hàn các bon thấp để phục hồi hình dạng ban đầu sau đó làm 

sạch hết vẩy, sắt, xỉ ở chỗ hàn đắp tiến hành vát mép hoặc khoét rãnh. 

   Chiều sâu vát mép đối với xocmai số 1 là 0,5-2,5mm với xocmai số 2 là 

1,5-3,5mm, chiều rộng mép vát 5-10mm. Hàn đắp thực hiện bằng ngọn 

lửa a-xê-ty-len, ô-xy thừa dư a-xê-ty-len. 

   Đối với các chi tiết lớn, khi hàn đắp phải đốt nóng trước bằng ngọn lửa 

khi đến nhiệt độ 500-7000C và để nguội dần trước khi hàn đắp. 
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   Để bảo vệ lớp nóng chảy, người ta dùng thuốc hàn có các thành phần 

sau đây: 

borăc nung nóng- 20%, axítbôric -68%, fluorit(huỳnh thạch)-12%; 

 borăc-50%, bicacbônat natri-47%, ô xitsilic-3%, loại thuốc hàn thứ nhất 

nên dùng để hàn đắp stelit, loại thứ 2 dùng cho xocmai. Quá trình hàn đắp 

được tiến hành theo tư thế hàn sấp bằng cả hàn phải hoặc hàn trái. sau khi 

hàn đắp, cho chi tiết nguội chậm dần để tránh nứt ở chỗ kim loại đắp. 

 

 

 

 

 

Bài 3 

 

HÀN ĐẮP CHI TIẾT MÁY BẰNG HỒ QUANG 

TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ BẢO VỆ 

Giới thiệu: 

Hàn đắp chi tiết máy bằng hồ quang trong môi trường khí bảo vệ là bài 

tập cơ bản nằm trong hệ thống các bài thuộc môđun hàn đắp, trong 

chương trình đào tạo công nhân lành nghề, nhằm cung cấp những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết khi thực hiện hàn đắp chi tiết máy bằng hồ 

quang trong môi trường khí bảo vệ. Trong quá trình học, người học phải 

tiếp thu kiến thức về vật  liệu hàn, công nghệ hàn đắp bằng hồ quang 

trong môi trường khí bảo vệ, an toàn và vệ sinh môi trường, phải thực 

hiện các thao tác hàn trên các vật liệu mô phỏng, hoàn thiện các bài tập và 

thực hiện các công việc để hàn đắp các chi tiết máy thành thạo đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật. 

Mục tiêu thực hiện: 
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Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Trình bày đúng nguyên lý và đặc điểm của hàn đắp bán tự động 

trong môi trường khí bảo vệ. 

- Chuẩn bị chi tiết hàn sạch hết dầu mỡ, vết bẩn, lớp ô-xy hoá, không 

còn vết nứt. 

- Chọn vật liệu hàn phù hợp với từng loại vật liệu chi tiết hàn đắp. 

- Tính toán chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất của vật liệu. 

- Hàn đắp trục, đắp mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

Nội dung chính: 

- Nguyên lý và đặc điểm của hàn đắp hồ quang trong môi trường khí 

bảo vệ. 

- Vật liệu hàn đắp bằng hồ quang trong môi trường khí bảo vệ 

- Dụng cụ thiết bị hàn đắp 

- Chuẩn bị phôi hàn đắp 

- Chọn chế độ hàn đắp 

- Kỹ thuật hàn đắp mặt phẳng, hàn đắp trục. 

- An toàn khi vận hành sử dụng thiết bị hàn đắp 

1 :Nguyên lý và đặc điểm: 

     1.1 Nguyên lý: Hàn đắp trong khí bảo vệ khác với các phương pháp 

hàn đắp khác là ở đây hồ quang cháy trong luồng khí bảo vệ, khí bảo vệ 

đẩy không khí khỏi vùng hồ quang cháy đồng thời bảo vệ kim loại lỏng 

khỏi ô-xy và nitơ của không khí trong số các chất khí bảo vệ người ta 

dùng khí trơ và loại khí hoạt tính hoặc hộn hợp của chúng, ngày nay 

người ta sử dụng nhiều phương pháp hàn và hàn đắp trong môi truờng khí 

bảo vệ như hàn tay, hàn bán tự động và hàn tự động bằng dây nóng chảy 

hoặc không nóng chảy.(Hình 6) 
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Hình 6: Sơ đồ nguyên lý hàn đắp hồ quang trong môi trường khí bảo vệ 

1. Hồ quang điện ; 2.Khí bảo vệ ; 3. Dây hàn nóng chảy; 4. Miệng phun 

khí 

5.Cơ cấu cấp dây hàn 

1.2. Đặc điểm của hàn đắp bằng hồ quang trong môi trường khí bảo vệ: 

    Hàn đắp bằng hồ quang trong môi trường khí bảo vệ nó được sử dụng 

rộng rãi nhất, nó cho phép cơ khí hoá và tự động hoá quá trình hàn ở bất 

kỳ vị trí nào trong không gian thích hợp với bề mặt của chi tiết hàn đắp 

kể cả hàn trần, chúng ta cũng có thể cơ khí hoá cả việc hàn đắp các chi 

tiết nhỏ. Điều đó làm tăng năng suất lao động lên tới 3-5 lần so với hàn 

hồ quang tay. Việc quan sát dễ dàng hồ quang và sự hình thành mối hàn 

cho phép sử dụng phương pháp hàn đắp trong moi truờng khí bảo vệ để 

phục hồi những chi tiết phức tạp như khuôn dập. Thao tác hàn đơn giản, 

chất lượng lớp kim loại hằn đắp cao.  

2: Công tác chuẩn bị: 

    2.1. Khí bảo vệ : 

    Trong các chất khí bảo vệ người ta dùng agôn, cacbônic, hê li, nitơ và 

một số chất khí khác. Song thường dùng nhất là agon và cacbônic. 

   Agôn là khí trơ nguyên tử. Agôn tinh khiết không liên kết hoá học với 

kim loại, không phụ thuộc vào nhiệt độ nung nóng. 
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    Bởi vậy trong hàn và hàn đắp thành phần hoá học kim loại chỉ thay đổi 

do các nguyên tố bị bay hơi. Khối lượng riêng của agôn là 1,78g/l. Trong 

hàn và hàn đắp người ta dùng agôn có trộn lẫn một số chất khí khác. 

Agôn chứa trong bình ở trạng thái khí dưới áp suất 150at. Bình dung tích 

40lít cho một lượng agôn khoảng 6m3. Agon không cháy và không tạo 

với các chất khí khác thành các hộn hợp dễ nổ. Agonnặng hơn không khí 

bởi vậy nó bảo vệ kim loại vũng hàn khỏi không khí, agon dùng để hàn 

và hàn đắpcác chi tiết thép không rỉ, chịu nhiệt và kim loại màu. Khi nitơ 

hoặc hiđrỗâm nhập vào vũng hàn thì kim loại hàn đắp sẽ bị rỗ, bởi vậy 

người ta thường trộn vào agon một lượng 5-10% hoặc 10-20% khía 

cacbônic. Hàn trong môi trường khí như vậy cho hồ quang ổn định và 

ngăn ngừa được hiện tượng tạo rỗ khí. Trong trường hợp này dây hàn 

phải tăng lượng các nguyên tố hợp kim để bù trừ phần bay hơi do tác 

dụng của ô-xy hoặc khí cacbônic. Trong hàn đắp bằng điện cực nóng 

chảy người ta dùng hỗn hợp khí agonvà cacbônic. Nhờ vậy lượng tiêu thụ 

khí agon giảm 5-6 lần. 

    Cacbônic là khí hoạt tính, dùng để hàn đắp các chi tiết máy bằng thép 

cacbon, thép hợp kim thấp và một số loại thép hợp kim trung bình. 

Cacbônic là khí rẻ, rẻ hơn khí agon 12-14 lần, sẵn và có hiệu quả khi hàn 

đắp các loại thép nói trên. Vũng hàn nhỏ và tác dụng làm nguội của luồng 

khí cacbônic cho phép sử dụng phương pháp hàn đắp ở mọi vị trí trong 

không gian và đảm bảo mối hàn hình thành tốt. Vùng ảnh hưởng nhiệt bé 

hơn 3-4 lần so với hàn ôxy, a-xê-ty-len, do đó ứng suất và biến dạng giảm 

đáng kể. Khối lượng riêng của khí cacbônic tương đối lớn( Lớn hơn 

không khí 1,5 lần) tạo điều kiện tốt để bảo vệ kim loại lỏng khỏi nitơ của 

không khí, đồng thời tăng tính ổn định của nó khi bị không khí thổi. 
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   Khí cacbônic dùng để hàn đắp có thể nhận từ phản ứng hoá học giữa 

axít sunfuaric với đá phấn, khi nung đá vôi, sự cháy của than cốc, than 

ăngtraxít... 

   Axítcacbonic có thể ở trạng thái rắn, lỏng hoặc khí, dùng thuận tiện 

nhấtlà ở trạng thái lỏng. Khi bay hơi, 1 lít a xítcacbônic lỏng ở 00C và áp 

suất 670mm Hg cho 506,8 lit cacbônic. Trong bình tiêu chuẩn thường nạp 

được 22 lit a xit cacbônic lỏng và như vậy khi bay hơi cho 12,5m3 khí. 

Bình chứa CO2 được sơn màu đen và viết chữ màu xanh, khí dùng để hàn 

có độ tinh khiết 99,5%. 

 2.2. Dây hàn:  

   Để hàn đắp trong khí cacbônic người ta dùng dây thép cacbon và thép 

hợp kim đường kính từ 0,5-2,5mm và dây bột  có đường kính 2,5- 3mm. 

Dây có dường kính từ 0,8-1,6mm thường dùng để hàn đắp những chi tiết 

có độ mòn nhỏ và những chi tiết hình trụ bé, chiều dày lớn nhất của một 

lớp đắp là 1-2,5mm. Dây hàn phải sạch không rỉ. 

   Thành phần hoá học của dây hàn phải đảm bảo khả năng khử ô-xy của 

vũng hàn, hợp kim hoá nó và nhận lớp kim loại hàn đắp bền chắc. Khi khí 

cacbônic quá ẩm và chứa nhiều nitơ, và khí bảo vệ vũng hàn không tốt, 

chất khử ô-xy không đủ thì trong bể hàn sẽ hình thành nhiều khí cháy 

không kịp thoát khỏi vũng hàn và tạo thành rỗ khí trong lớp hàn đắp. 

Người ta dùng silic và mangan làm các chất khử o-xy khi hàn đắp, các chi 

tiết bằng thép các bon và thép hợp kim thấp. 

   Để ngăn ngừa rỗ khí người ta cho vào vùng hàn khoảng 0,8%silic và 

1% mangan. Điều này ngăn chặn được sự tạo thành và thoát o-xít các bon 

trong khi hàn đắp cũng như tại thời điểm kết tinh của kim loại ở vũng 

hàn. vì vậy dây hàn dùng để hàn đắp những loại thép nói trên phải chứa 

0,8-1,2% silic và1,0-1,5%mangan. 
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   Sự tạo thành rỗ khí trong lớp hàn đắp còn là do có hyđrô trong vùng hồ 

quang. Nguồn hyđrô thường là hơi nước trong khí cacbônic và trong lõi 

của dây bột, rỉ trên bề mặt dây hàn và chi tiết hàn đắp. Để loại trừ rỗ khí 

do hyđrô gây ra trong thành phần dây hàn cần có khoảng 0.5% silic florua 

, nó sẽ kết hợp với hđrô đi vào xỉ. 

   Hiện nay ở các nước ngoài ta dùng nhiều loại dây để hàn đắp trong khí 

cácbônic ở Liên xô thường dùng nhất là dây nhãn hiệu Cb-12ГC, 

Cb08ГC, Cb08Г2C, X13, X17, Cb-06X19HT, Cb-18XMA, Cb-08X20H9 

Г7T. vv... 

   Người ta còn dùng dây bột nhãn hiệu PP-P18T, PP-P9T, PP-

4X2B8T, PP-X12BFT,  

PP-Y4525G6T và một số loại khác. những dây này dùng để đắp thép hợp 

kim cao, trong thành phần của dây bột có 1,0-2%Titan. Sự có mặt của 

titan trong dây hàn làm giảm đáng kể sự bay hơi của crôm, vonfram, 

vanadi và lượng kim loại bắn tung toé. Kim loại hàn đắp nhận được cấu 

trúc hạt mịn, không có rỗ khí và vết nứt. Với chế độ hàn thông thường, 

kim loại hàn đắp có thành phần hoá học tương đương với thép P18, P9, 

3X2B8, X12BF có thêm 0,2- 0,4%titan. Sự mất mát do bay hơi và bắn 

tung téo chiếm 10-15% và hệ số hàn đắp là  

15-18g/Ah. Để hàn đắp trong môi trường khí trơ người ta dùng điện cực 

không nóng chảy bằng Vonfram nguyên chất và thori-Vonfram . Hai loại 

đầu dùng để hàn đắp bằng nguồn điện xoay chiều, loại thứ ba để hàn đắp 

bằng nguồn điện một chiều cực thuận. 

2.3.Vật liệu: ở bài tập này thực tập hàn đắp thép các bon thấp và thép hợp 

kim thấp thuộc nhóm thép dễ hàn do đó việc hàn đắp được thực hiện bằng 

phương pháp thông thường và điều kiện bình thường. Hàn đắp mặt phẳng 

phôi 250´80´10mm và hàn đắp trục phôi F20´250mm 
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2.4.Thiết bị và dụng cụ: 

- Máy hàn bán tự động 

- Bàn ghế hàn, đồ gá hàn 

- Kính hàn  

- Búa nguội 

- Giũa 

- Kìm cắt đây hàn 

- Bàn chải sắt 

- Búa gõ xỉ 

- Thước lá 

- Dưỡng kiểm tra mối hàn 

2.5. Điều kiện an toàn 

- Mặt bằng thực tập bố trí gọn gàng, nơi làm việc có đủ ánh sáng, hệ 

thống thông gió, hút bụi hoạt động tốt 

- Nền xưởng khô ráo, thiết bị hàn có đủ dây tiếp đất, hệ thống cấp khí 

đảm bảo độ kín. 

- Bảo hộ lao động đầy đủ  

 

3: Trình tự thực hiện: 

  3.1.Làm sạch phôi: 

Nắn phẳng phôi, kiểm tra kích thước phôi, làm sạch hết các vết bẩn và 

lớp ô-xy hoá trên phôi, những chi tiết bị nứt lớn thì phải hàn vá vết nứt, 

vết nứt nhỏ thì xử lý bằng máy mài 

  3.2 Chọn chế độ hàn: 

    Khi hàn đắp bằng hồ quang trong khí cacbônic bảo vệ, loại dòng điện 

và cực tính, mật độ dòng điện, điện áp hồ quang, đường kính dây hàn và 

tầm với của nó, tốc độ hàn đắp và tốc độ cấp dây là những yếu tố quan 

trọng nhất của kỹ thuật hàn đắp. Hiện nay người ta hàn đắp bằng dòng 
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điện một chiều cực nghịch. Cường độ hàn đắp liên quan với mật độ dòng 

điện, đường kính dây hàn, chiều sâu ngấu của mối hàn, tốc độ cấp dây 

hàn và chiều dài hồ quang. 

   Trong hàn đắp không thể nhận được chiều sâu ngấu lớn, bởi vậy yếu tố 

cơ bản là tính ổn định của hồ quang, năng suất hàn đắp và chất lượng của 

công tác hàn đắp. Để đảm bảo hồ quang ổn định, bảo vệ tốt vũng hàn, 

kim loại ít bị bắn toé nên chọn cường độ dòng điện hàn, lượng khí tiêu 

hao theo các số liệu sau đây: 

Bảng 1-1 

Đường kính 

dây hàn, mm 

0,5 0,8 1,0 1,2 1,6 2 2,4 

Cường độ 

dòng điện hàn 

đắp, A 

30-

100 

60-

150 

80-

180 

90-

270 

120-

350 

200-

500 

250-

600 

Lượng khí 

CO2 tiêu hao 

l/phút 

8-9 8-9 8-9 9-12 12-15 15-18 18-20 

 

Trường hợp không muốn chiều sâu ngấu lớn nên sử dụng cường độ dòng 

điện nhỏ và tốc độ cấp dây nhỏ. Thay đổi cường độ dòng hàn và tốc độ 

cấp dây ảnh hưởng tới điện áp hồ quang. Điện áp hồ quang là yếu tố quan 

trọng của chế độ hàn đắp. Tăng điện áp hồ quang làm tăng chiều rộng 

mạch hàn đắp, tăng lượng kim loại mất mát do bắn toé, bay hơi và ô-xy 

hoá, làm giảm chất lượng hàn đắp, mối hàn chứa rỗ khí. Bởi vậy cần giữ 

điện áp hồ quang với cường độ hàn xác định  theo các sồ liệu dưới đây,  

Bảng 1-2 

Cường độ 

hàn đắp A 

60 80 100 120 140 160 

200 250 300 400 500  
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Điênbj áp 

hồ quang 

V 

17-19 18-19 18-20 19-20 19-21 20-23 

20-25 21-27 26-30 28-34 28-37  

 

3.3. Kỹ thuật hàn đắp bằng hồ quang trong môi trường khí bảo vệ: 

   3.3.1. Tầm với điện cực: 

   Tầm với điện cực ảnh hưởng rất lớn đến tính ổn định của quá trình hàn 

đắp. Tầm với điện cực lớn làm cho đầu hàn quá nóng và cháy mạnh. Tầm 

với đện cực nhỏ, quá trình hàn khó thực hiên. 

 

 

 

Hình 7: Tầm với điện cực 

Có thể chọn tầm với điện cực  theo các số liệu thực nghiệm sau đây: 

Bảng 1-3 

Đường 

kính dây 

hàn mm 

0,5 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 

Tầm với 

điện cực 

mm 

6-8 6-12 7-13 8-15 13-20 15-25 15-30 

 

3.3.2 Góc nghiêng mỏ hàn: 
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Hình 8: Góc nghiêng mỏ hàn 

    

Trong quá trình hàn đắp giữ góc nghiêng mỏ hàn so mặt phẳng hàn, 

ngược với hướng hàn một góc 70-800. Không cầm mỏ hàn nghiêng sang 

trái hoặc sang phải. 

3.3.3. Cách gây hồ quang khi hàn đắp: 

 

Hình 9: Cách gây hồ quang khi hàn đắp 

    

Gây hồ quang cách điểm bắt đầu của mối hàn 10-20mm sau đó kéo dài hồ 

quang rồi đẩy về vị trí cần hàn. 

3.3.4.Xử lý điểm kết thúc mối hàn:  

   Đến điểm kết thúc mối hàn từ từ đẩy ngược mỏ hàn về phía sau một 

khoảng 5-10mm 

 

 

 

Hình 10: Xử lý điểm kết thúc mối hàn 
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 Sau khi ngắt hồ quang không di chuyển mỏ hàn khỏi vị trí rãnh hồ quang 

ngay mà phải giữ mỏ hàn tại vị trí đó trong khoảng 10s vì trong thời gian 

đó khí CO2 vẫn tiếp tục phun để bảo vệ vùng hàn. 

   Khi hàn đắp các loại vật liệu mỏng, chi tiết hàn đắp nhỏ thì chuyển 

động mỏ hàn theo đường thẳng không cần giao động ngang. 

  Khi hàn đắp các tấm vật liệu dày hoặc các trục có đường kính lớn ta tiến 

hành hàn đắp giống như hàng đắp bằng hàn hồ quang tay que hàn có 

thuốc bọc. 

 

 

 

Hình 11: Phương pháp chuyển động que hàn 

    

 

Có thể chuyển động que hàn theo hình răng cưa hoặc hình bán nguyệt có 

dừng lại ở cạnh mối hàn để đề phòng khuyết cạnh. 

   Để cải thiện khả năng bảo vệ của khí khi hàn đắp các chi tiết tròn, bề 

mặt miệng phun khi cần có hìng dáng thích hợp với mặt hàn đắp. 

   Khi hàn đắp, chọn bước hàn sao cho đường hàn sau ôm lấy đường hàn 

trước 1/3 chiều rộng mối hàn. Các chi tiết từ thép các bon cao và thép hợp 

kim cần nung nóng trước khi hàn, đồng thời khí bảo vệ cũng cần được 

nung nóng tới nhiệt độ cao hơn. Trong trường hợp ngược lại, kim loại 

vùng ảnh hưởng nhiệt sẽ bị trôi, dẫn đến nứt tế vi gây khó khăn cho quá 

trình gia công cơ khí sau khi hàn. khi hàn đắp nhiều lớp, đặc biệt là các 

chi tiết nhỏ, chi tiết hàn có thể quá nóng (trên 500-6000) hồ quang mất ổn 
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định và kim loại bắn tung téo nhiều. Trong trường hợp này cần giảm 

đường kính dây hàn và cường độ hàn, đồng thời tăng lượng khí bảo vệ. 

4. An toàn khi hàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệ: 

- Sử dụng khí phải đúng loại, để tránh ngộ độc, cháy nổ, khu vực để 

khí phải thoáng gió, xa chỗ hàn chỗ cắt và các nguồn nhiệt khác, 

tránh va đập bình. 

- Bình khí phải gá chắc chắn, không để nơi có nhiệt độ cao trên 500. 

- Kiểm tra độ chặt độ kín của ống dẫn khí 

- Không để ống dẫn khí đi qua các chỗ làm việc để tránh làm hỏng 

ống. 

- Không dùng phụ kiện không phù hợp với từng loại khí. 

- Không mở van bình trước khi lắp van giảm áp. 

- Mở van khí từ từ. 

- Nếu hở phải đóng van bình trước khi sử lý. 

- Đeo kính thích hợp để chắn hồ quang. 

- Bảo hộ lao động hợp lý. 
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Bài 4 

 

HÀN ĐẮP CHI TIẾT MÁY BẰNG THIẾT BỊ  

HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC                                                              

 

Giới thiệu: 

Hàn đắp chi tiết máy bằng thiết bị hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ là 

bài tập cơ bản nằm trong hệ thống các bài thuộc môđun hàn đắp, trong 

chương trình đào tạo công nhân lành nghề, nhằm cung cấp những kiến 

thức và kỹ năng cần thiết khi thực hiện hàn đắp chi tiết máy bằng thiết bị 

hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ. Trong quá trình học, người học phải 

tiếp thu kiến thức về vật liệu hàn, công nghệ hàn đắp bằng thiết bị hàn tự 

động dưới lớp thuốc bảo vệ, an toàn và vệ sinh môi trường, phải thực hiện 

các thao tác hàn trên các vật liệu mô phỏng, hoàn thiện các bài tập và 
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thực hiện các công việc để hàn đắp các chi tiết máy thành thạo đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật. 

Mục tiêu thực hiện: 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Trình bày đúng nguyên lý và đặc điểm của hàn đắp tự động dưới lớp 

thuốc bảo vệ 

- Chuẩn bị chi tiết hàn sạch hết dầu mỡ, vết bẩn, lớp ô-xy hoá, không 

còn vết nứt. 

- Chọn vật liệu hàn phù hợp với từng loại vật liệu chi tiết hàn đắp. 

- Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày và tính chất của vật liệu. 

- Hàn đắp trục, đắp mặt phẳng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

Nội dung chính: 

- Nguyên lý và đặc điểm của hàn đắp bằng thiết bị hàn tự động dưới 

lớp thuốc. 

- Vật liệu hàn đắp bằng thiết bị hàn tự động dưới lớp thuốc. 

- Dụng cụ thiết bị hàn đắp 

- Chuẩn bị phôi hàn đắp 

- Chọn chế độ hàn đắp 

- Kỹ thuật hàn đắp mặt phẳng, hàn đắp trục. 

- An toàn khi vận hành sử dụng thiết bị hàn đắp 

1 :Nguyên lý và đặc điểm: 

     1.1 Nguyên lý: Cũng như hàn đắp hồ quang tay, trong hàn đắp tự động 

dưới lớp thuốc hồ quang cháy giữa điện cực kim loại (dây hàn) và kim 

loại cơ bản(Chi tiết đắp). sự khác nhau cơ bản giữa hàn đắp hồ quang tay 

và hàn đắp tự động là sự cơ khí hoá, tự động hoá quá trình hàn. 

   Quá trình hàn bắt đầu từ khi phát hồ quang. Vũng hàn được tạo thành 

sau khi hồ quang phát sinh. Tại đây dây hàn, thuốc hàn và kim loại cơ bản 
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nóng chảy. Đồng thời dưới áp suất khí giữa kim loại và thuốc hàn tạo 

thành một màng kín bao bọc lấy hồ quang và vũng hàn. Thành của màng 

này được tạo bởi thuốc hàn nóng chảy. 

 

 

 

 

Hình 12: Quá trình hàn đắp dưới lớp thuốc 

1.Dây hàn ; 2.Thuốc hàn ; 3. kim loại cơ bản; 4.xỉ lỏng; 5. Bọt khí 

   Bởi vậy quá trình nóng chảy xẩy ra trong màng kín tách rời không khí 

(hình 12), ngoài ra nó còn được phủ bằng lớp thuốc nên bằng mắt thường 

không thể nhìn rõ lớp trong vũng hàn, trong quá trình hàn thuốc hàn được 

cung cấp liên tục và đều đặ xuống vũng hàn. Thuốc nóng chảy tạo thành 

xỉ hàn. phần thuốc không nóng chảy được thu lại và sử dụng tiếp. 

   Phần lớn chi tiết máy phục hồi là những chi tiết có bề mặt làm việc 

phẳng hoặc trụ. Khi hàn đắp mặt phẳng, thông thường chi tiết hàn đứng 

yên còn đầu hàn đắp chuyển động thẳng trên chi tiết, sau mỗi đường hàn 

đầu hàn được đưa về vị trí ban đầu. để hàn tiếp đường thứ hai, phải dịch 

đầu hàn theo phương chuyển động ngang một khoảng cách nhất định gọi 

là bước tiến  của đường hàn (Hình 13a). 

   Quá trình hàn đắp tự động trên chi tiết trụ tròn là phủ kín bề mặt của chi 

tiết bằng một đường hàn xoắn xếp cạnh nhau. Đường xoắn nói trên được 

tạo thành từ hai chuyển động(hình 13b) 
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Hình 13: Nguyên lý hàn đắp mặt phẳng (a) và mặt tròn(b) 

   Quá trình hàn đắp tự động trên chi tiết trụ tròn là phủ kín bề mặt của chi 

tiết bằng một đường hàn hình xoắn xếp cạnh nhau. Đường xoắn nói trên 

được tạo thành nhờ hai chuyển động, chuyển động của phôi quay quanh 

trục của nó và chuyển động tĩnh tiến của đầu hàn dọc theo dọc theo trục 

phôi. Những chuyển động trên là những chuyển động đều và liên tục. 

Để quá trình hàn tiến hành một cách tự động và liên tục thì dây hàn phải 

chuyển động liên tục và đều đặn và liên tục xuống vũng hàn, đồng thời 

thuốc hàn cũng phải chảy đều đặn để bảo vệ hồ quang. 

1.2 Đặc điểm của hàn đắp tự động dưới lớp thuốc bảo vệ: 

 So với hàn hồ quang tay, hàn đắp tự động có nhiều ưu điểm. Trong 

hàn đắp tự động có thể hợp kim hoá tới 30%, do đó cơ tính của lớp hàn 

đắp được cải thiện và tăng tính chống mòn của chi tiết sau khi khôi phục. 

Việc hợp kim háo trong hàn đắp tự động rẻ hơn so với hàn tay. Nămg 

suất hàn đắp tăng rõ rệt, điều kiện lao động và chất lượng hàn đắp được 

cải thiện, điện năng và kim loại đắp giảm. 

2. Vật liệu hàn đắp: Vật liệu hàn đắp tự động dưới thuốc bao gồm thuốc 

hàn và dây hàn. 

  2.1. Thuốc hàn: 

   Vai trò chủ yếu của thuốc hàn trong hàn đắp tự động là làm màng ngăn 

cách lý học của vũng hàn khỏi tác dụng của không khí, ổn định hồ quang, 

điều chỉnh thành phần hoá học của lớp hàn đắp và tạo dáng mối hàn. 
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   Tác dụng làm màng cách của thuốc phụ thuộc vào kích thước hạt và cấu 

trúc vật lý của chúng. Cấu trúc hạt càng mịn và kích thước hạt càng nhỏ 

thì khả năng bảo vệ của màng càng tăng. Chiều dày của lớp thuốc phủ lên 

trên bề mặt cũng làm ảnh hưởng đến khả năng làm màng cchs của nó. 

Chiều dày cần thiết của thuốc hàn ứng với các dòng điện khác nhau, bảng 

4-1. 

 

Chiều dày thuốc hàn trên bề mặt vật hàn  Bảng 4-1 

Cường độ dòng điện 

hàn, A 

130-200 200-400 400-800 800-

1200 

Chiều dày thuốc hàn, 

mm 

20-25 25-35 35-45 45-60 

  

   Thành phần hoá học của lớp hàn trong hàn tay chủ yếu phụ thuộc vào 

trình độ tay nghề của người thợ hàn. Song trong hàn tự động dưới lớp 

thuốc, do các thông số hàn không thay đổi trong quá trình hàn, thành 

phần hoá học của mối hàn ổn định hơn. Thành phần hoá học của lớp hàn 

không những phụ thuộc vào thàmh phần hoá học của dây hàn và kim loại 

cơ bản mà còn phụ thuộc nhiều vào thuốc hàn. Trong khi hàn một phần 

các nguyên tố của thuốc hàn chuyển vào mối hàn làm thay đổi cá tính 

chất công nghệ và tăng cơ tính của lớp đắp. Các nguyên tố ảnh hưởng lớn 

là mangan và silic. 

   Sự hình thành mối hàn phụ thuộc vào độ nhớt của thuốc hàn ở nhiệt độ 

cao và  đặc điểm về ảnh hưởng nhiệt của nó. Ngoài ra nó còn phụ thuộc 

nhiều vào chế độ công nghệ hàn, trước hết là cường độ dòng điện hàn, 

bảng 5-1. 

 

                  Bảng 5-1    Quan hệ giữa kích thước hạt và cường độ hàn       
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Cường độ hàn, 

A 

Kích thước hạt 

Bé nhất Lớn nhất 

Tới 600 

Từ 600 đến 

1200 

Trên 1200 

0,25 

0,4 

0,6 

1,6 

2,5 

3,0 

   

 Dựa vào lượng man gan, có thuốc hàn không có man gan, thuốc hàn 

mangan trung bình và thuốc hàn mangan cao; theo công dụng có thuốc 

hàn các bon thấp, thuốc hàn hợp kim, thuốc hàn bazơ và thuốc hàn axít . 

   Trong lĩnh vực phục hồi người ta phân loại thuốc hàn đắp nóng chảy 

theo công dụng. Chẳng hạn ở cộng hào dân chủ Đức thuốc hàn nóng chảy 

Pie 18 UPACr6 dùng để hàn đắp thép hợp kim cao bằng các dây hàn 

tương ứng. Mối hàn được hợp kim hoá bằng silic,mangan và Crôm. 

Thuốc được dùng để hàn đắp bánh câut trục cầu xích, gờ bánh tau 

hoảvv... 

   Ba lan có bốn loại thuốc hàn đắp nóng chảy: TNA.St.1; TA.St.3; 

TA.St.9 và TA.St.11CrNi (theo tiêu chuẩn PN73/M-69355) với thành 

phần hoá học của chúng như sau: 

 

Bảng 6-1.   Thành phần hoá học của thép nóng chảy (Ba lan) 

Loại 

thuốc 

Thành phần hoá học,% 

SiO

2 

Al2O

3 

Ca

O 

Mg

O 

CaF

2 

Mn

O 

FeO S P 

Không quá 

TNA.St.

1 

29-

33 

14-

17 

19-

23 

16-

19 

4-6 8-11 Fe2O3<

1 

0,0

5 

0,0

5 

TA.St.3 38- £4 £5 - 5-7 40- 1,5 0,1 0,1 
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44 45 

TA.St.9 45-

50 

£6 28-

32 

- 1,5-

5 

4-17 1,5 0.1 0,1 

   

Thuốc  TA.St.11.CrNi.có thành phần hoá học (%): SiO2: 20-26; Al2O3: 

26-32; MgO: 15-20; Cr2O3:2-4; CaF2: 17-23; CaO: £8; ZrO2:2-6; Na2O: 

2-6; K2O: 1-2; FeO£1 

Các loại thuốc hàn LIên xô, tiêu chuẩn và thành phần hoá học: 

-Thuốc AH-8GOCT 9087-69 có thành phần hoá học (%) SiO2:33-36; 

MnO:21-28;  

CaO:4-7; MgO:5-7,5; Al2O3:11-15; CaF213-19; Fe2O3 không quá 1,5-3,5; 

S không quá 0,15; P không quá 0,15. 

-Thuốc AH-15MYMTY-1-1014-70 có thành phần hoá học (%): SiO2:6-

10; MnO: tới 2;  

CaO:29-33; MgO:tới 1; Al2O3:36-40; CaF216,6-20; NaF: 2-6;  Fe2O3 

không quá 0,8; S không quá 0,07; P không quá 0,05. 

- Thuốc AH-20GOCT 9087-69 có thành phần hoá học (%): SiO2:19-24; 

MnO: £0,5 ;  

CaO:3-9; MgO:9-13; Al2O3:27-32; CaF225-33; NaF: 2-3;  Fe2O3 không 

quá 1; S không quá 0,08; P không quá 0,05. 

-Thuốc AH-22GOCT 9087-69 có thành phần hoá học (%): SiO2:18-21,5; 

MnO: 7-9;  

CaO:12-15; MgO:11,5-15; Al2O3:19-23; CaF220-24; NaF: 1-2;  Fe2O3 

không quá 1; S không quá 0,05; P không quá 0,05. 

- Thuốc AH-26GOCT 9087-69 có thành phần hoá học (%): SiO2:29-33; 

MnO: 2,5-4;  

CaO:4-8; MgO:15-18; Al2O3:14-23; CaF220-24; C£0,066:;  Fe2O3 không 

quá 1,5; S không quá 0,1; P không quá 0,1 
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- Thuốc hàn AH-60GOCT 9087-69 có thành phần hoá học (%): 

SiO2:42,5-46,5; MnO: 36-41;  

CaO:3-11; MgO:0,5-3; Al2O3: £5; CaF2 54-8; :;  Fe2O3 không quá 1,5; S 

không quá 0,15; P không quá 0,15. 

- Thuốc hàn AH-348-AÃOTC 9087-69 có thành phần hoá học (%): 

SiO2:41-44; MnO: 34-38; CaO: £6,5; MgO:5-7,5; Al2O3: £4,5; CaF2: 4-

5;  Fe2O3 không quá 2,4; S không quá 0,15; P không quá 0,12. 

-Thuốc hàn OF-6 có thành phần hoá học (%): SiO2: £4; CaO:16-23; 

MgO: £3; Al2O3:20-27; CaF2:45-60;  Fe2O3 không quá 1,5; S không quá 

0,025. 

- Thuốc hàn OF-10 có thành phần hoá học (%): SiO2:9-12; MnO:11-14; 

CaO: £8; 

 MgO: £0,3; Al2O3:28-34; CaF2:35-46;  Fe2O3 không quá 1; P không quá 

0,025. 

- Thuốc hàn OCẽ-45GOCT 9087-69 có thành phần hoá học (%): SiO2:34-

38; MnO:38-44; CaO: £6,5; MgO:2,5; Al2O3: £5; CaF2:6-9;  Fe2O3 

không quá 2; S không quá 0,15; P không quá 0,1. 

  Thuốc TA.St.1 dùng để hàn đắp thép các bon và thép hợp kim thấp. 

Thuốc TA.St.3 dùng để hàn đắp các chi tiết thép các bon thấp. Thuốc 

TA.St.9 hàn đắp voíư dây kiểu 35XÃCA phục hồi trục cán, bánh cần cẩu, 

bánh tàu hoả vv... Thuốc TA.St11CrNi dùng để hàn đắp các chi tiết thép 

các bon và thép hợp kim của máy điện và hoá học. 

   Liên xô có 10 loại thuốc hàn đắp nóng chảy ở trên được ứng dụng rỗng 

rãi, công dụng của các loại thuốc trên như sau. 

  Thuốc A-H8 hàn và hàn đắp điện xỉ thép các bon và thép hợp kim thấp 

với dây hàn thép các bon và thép hợp kim thấp. Đối tượng phục hồi là các 

máy luyện kim, cán và rèn dập. 
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  Thuốc AH-15M: Hàn và hàn đắp tự động các chi tiết thép hợp kim cao 

như các loại trục, cổ trục cán vv... 

  Thuốc AH-20: Hàn và hàn đắp tự động các lớp thép hợp kim ký hiệu 

CbX20H10G7T. 

   Thuốc AH-22: Hàn điện xỉ và hàn đắp tự động thép hợp kim với dây 

hợp kim cao kí hiệu CbX20H10G7T. 

  Thuốc hàn AH-26: Hàn và hàn đắp tự động thép không gỉ và thép chịu 

nhiệt như cánh tuabin nước, các chi tiết máy bơm, máy điện và hoá học. 

   Thuốc AH-60: Hàn và hàn đắp thép các bon và thép hợp kim thấp bằng 

dây thép các bon và thép hợp kim thấp, hoặc đai thép hợp kim trung bình 

và cao. Hàn đắp trục cán nóng, dao cắt kim loại nóng, các chi tiết từ kim 

loại màu trên nền đồng. 

   Thuốc AH-348A: Hàn và đắp tự động  thép các bon và thép hợp kim 

thấp bằng dây thép các bon và thép hợp kim thấp: bánh cần cẩu, các chi 

tiết máy kéo, ôtô tàu thuỷ. 

   Thuốc OF-6: Hàn và hàn đắp tự động thép hợp kim thép chống rỉ, chịu 

nhiệt. 

   Thuốc OF-10: Hàn đắp thép hợp kim và hợp kim thấp bằng đai và dây 

nhãn hiệu Cb-10X16H.25AM6, Cb-03X24H13Г2Б, 04X1911M3 và các 

loại khác. 

   Thuốc CЦ-45: Hàn và hàn đắp thép các bon và thép hợp kim thấp bằng 

dây thép các bon và thép hợp kim nhãn hiệu HP-30XGCA, Cb-10Ã2C và 

các loại khác. 

   Tiệp Khắc có ba loại thuốc hàn đắp nóng chảy: VUZ-3P, 

F205(VUZ4BaC)  

và  F-624(VUZ-IN). 

   Thuốc VUZ-3P và F-205 dùng để hàn đắp các chi tiết thép không rỉ và 

chịu nhiệt bằng dây hàn ký hiệu X18H10 và X25H13. 
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   Thuốc hàn F-624 dùng để hàn đắp tự động  các chi tiết thép hợp kim 

cao và thép hợp kim bằng dây hàn tương ứng. 

   ở Việt Nam có thuốc hàn TH-36-42 thuốc có tính công nghệ cơ bản 

giống AH-348A. 

2.2. Dây hàn đắp: 

   Bề mặt mài mòn của các chi tiết máy người ta hàn đắp bằng dây thép 

các bon, dây thép hợp kim hoặc dây hàn đắp chuyên dùng. Lớp hàn đắp 

bằng dây các bon không có được độ chịu mòn cao, để tăng độ chịu mòn 

phải hợp kim hoá lớp hàn đắp bằng dây hợp kim, dây bột hoặc thuốc 

gốm. Khi chọn dây hàn cần chú ý đến thành phần hoá học của kim loại cơ 

bản, đặc tính và dạng tải trọng của nó, nguyên nhân và lượng mài mòn, 

môi trường làm việc và các yêu cầu đặt ra đối với chi tiết phục hồi. Lớp 

đắp được hợp kim hoá bằng dây hợp kim có thành phần hoá học chính 

xác hơn. Vì thế hợp kim hoá bằng cách này tuy đắt xong vẫn dùng phổ 

biến. 

   Liên xô có hơn 40 loại dây hàn đắp phân thành hai nhóm ký hiệu bằng 

hai chữ Hẽ, và nhóm ký hiệu bằng hai chữ Cb, thành phần hoá học, phạm 

vi ứng dụng của dây  và độ cứng lớp đắp. 

Ví dụ:  Dây hànHP-25 có thành phần hoá học (%): C:0,22-0,3; Mn:0,5-

0,8; Si:0,17-0,37; Cr£0,25; Ni£0,3 S không quá 0,04; p không quá 0,04. 

Độ cứng sau khi đắp160-229HB. Phạm vi ứng dụng Hàn đắp trục, trục 

chính. 

   Dây hàn HP-65Г có thành phần hoá học (%): C:0,6-0,7; Mn:0,9-1; 

Si:0,17-0,37; Cr£0,3; Ni£0,3; S không quá 0,03; P không quá 0,04. Độ 

cứng sau khi đắp220-300HB.phạm vi ứng dụng để hàn bánh cần cẩu trục 

cán trục cán thép. 
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   Dây hàn Cb-08 có thành phần hoá học (%): C:£0,1; Mn:0,35-0,6; 

Si:£0,03; Cr£0,15; Ni£0,3. Độ cứng sau khi đắp 120-160HB. Phạm vi 

ứng dụng dùng để hàn đắp trục , con lăn giữ máy kéo, tay hãm. 

   Dây hàn Cb-10X17Г có thành phần hoá học (%): C:£0,12; Mn: £0,7; 

Si:£0,8; Cr£16-18; Ni£0,6; Ti:0,2-0,5. Độ cứng sau khi đắp 160-190HB. 

Phạm vi ứng dụng dùng để hàn đắp các chi tiết máy hơi nước  làm việc 

trong môi trường chịu nhiệt tới 4500C. 

   Ba lan có hai loại dây hàn đắp dưới thuốc. 

   Dây Sp 40G-2S1H1 hàn đắp dưới thuốc TA.St3và TA.St6 cho lớp đắp 

có độ cứng 300HB, độ chịu mài mòn và khả năng chống va đập tốt. Dùng 

vào việc hàn đắp trục cán, vành đai tàu hoả và các chi tiết khác. 

   Dây hàn Sp24H14 dùng để hàn đắp các chi tiết làm việc trong điều kiện 

mài mòn do ma sát xâm thực ở nhiệt độ bình thường và cao như ống van 

dẫn, xu páp hơi vv...Lớp đắp có độ cứng 420-500HB, độ chịu mài mòn 

tốt, có khả năng chống rỉ ở trong môi trường nước biển và hơi nước. 

   Cộng hoà dân chủ Đức có 21 loại dây hàn đắp dùng vào việc phục hồi 

các chi tiết khác nhau. 

   Tiệp khác thường dùng dây thép hàn A-102( theo ЧCH055376) để hàn 

đắp. Độ cứng HB của lớp đắp dưới thuốc FK-502, FK-503, FK-504, FK-

541 tương ứng là 300, 450, 500 và 350. Dây dùng để hàn dắp bánh cần 

cẩu cổ trục và các chi tiết khác. 

3. Công nghệ hàn đắp: 

3.1. Chuẩn bị chi tiết hàn đắp: 

   Việc chuẩn bị cho hàn đắp tự động cũng giống như hàn đắp thủ công, 

tất cả các lỗ rãnh cần bảo vệ phải bịt bằng thép, đồng hoặc bột Graphit, 

bịt bằng bột graphit tố hơn cả và dễ thực hiện chất liên kết thường dùng 

nhất là thuỷ tinh nước với tỷ lệ 15% trọng lượng so với graphit. 
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Hình 14: Phương pháp bịt lỗ (a), rãnh rỗng (b) 

 

   Mục tiêu của việc bịt các rãnh, lỗ trên bề mặt chi tiết đảm bảo cho quá 

trình hàn đắp tiến hành được liên tục và dễ gia công cơ sau khi hàn. Đói 

với những lỗ, rãnh lớn ,nếu bịt bằng graphit có thể làm mất ổn định hồ 

quang khi nó qua chỗ bịt, trong truờng hợp này có thể kết hợp cả hai 

phương pháp bịt bằng thép và graphit (Hình 14) 

3.2. Kỹ thuật hàn đắp: 

32.1. ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ hàn đối với hành dáng của mối 

hàn. 

   Hình dáng của mối hàn được đặc trưng bởi các kích thước sau (Hình 

15) 

 

 

Hình 15: Các kích thước đặc trưng của mối hàn đắp 

  

b - chiều rộng mối hàn. 

h - Chiều sâu của mối hàn. 



 
Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II 
 

49

c - Chiều cao của mối hàn. 

   Những yếu tố công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất đến hình dáng của mối 

hàn là cường độ dòng điện (Ih), điện áp hồ quang (Uh ) và tốc độ hàn (Vh). 

Tiếp đến là: đường kính điện cực, góc nghiêng điện cực đối với bề mặt 

của chi tiết hàn và góc nghiêng của chi tiết hàn với mặt phẳng nằm ngang. 

    Ảnh hưởng của cường độ dòng điện và đường kính của điện cực. Với 

đường kính điện cực (dây hàn) không đổi việc tăng cường độ dòng điện 

làm tăng nhiệt độ toả ra ở hồ quang. Do đó làm nóng chảy kim loại cơ 

bản nhiều hơn. Nămg lượng hồ quang lớn thổi kim loại lỏng về phía 

ngược lại với chiều hàn kết quả hồ quang ăn sâu hơn vào kim loại cơ bản, 

đồng thời thuốc hàn chảy ít hơn. Mối hàn nguội nhanh, không phát triển 

được bề rộng và tạo bề mặt cao (hình.16) 

 

Hình 16: Ảnh hưởng của cượng độ dòng hàn đối với hình dáng mối hàn. 

  

Để nhận được mối hàn có hình dáng thích hợp cần tăng điện áp hồ tỉ lệ 

với mật độ dòng điện. 

 Khi cường độ dòng điện không đổi, việc thay đổi đường kính điện cực, 

tức thay đổi mật độ dòng điện sẽ ảnh hưởng đến hình dáng mối hàn. 

Giảm đường kính điện cực làm tăng mật độ dòng điện, mối hàn ăn sâu và 

hẹp. 

   Ảnh hưởng của điện áp hồ quang. Thay đổi điện áp hồ quang trước hết 

làm thay đổi chiều rộng chiều cao mối hàn (hình 17)  
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Hình 17: Ảnh hưởng của điện áp hồ quang đối với hình dạng mối hàn. 

 

Khi điện áp hồ quang lớn, hồ quang hầu như cháy trong thuốc và ít abư 

vào kim loại cơ bản. Trong điều kiện như vậy thuốc hàn cháy nhiều mối 

hàn nguội chậm. Kết quả mối hàn rỗng và nông. 

   Ảnh hưởng của tốc độ hàn. Thay đổi tốc độ hàn làm thay đổi tiết diễn 

của mối hàn (hình 18) 

 

                                          Hình 18: Ảnh hưởng của tốc độ hàn đối với 

hình dáng mối hàn. 

 

Giảm tốc độ hàn ảnh hưởng giống như tưng điện áp hồ quang. Với tốc độ 

hàn quá nhỏ (khoảng 10m/h) mối hàn rất rỗng và ăn sâu tương đối ít, 

càng tăng tốc độ mối hàn càng có hình dáng ô van chiều rỗng và chiều 

sâu thay đổi, để giảm bớt chiều cao mối hàn khi hàn với tốc độ lớn cần 

tăng điện áp hồ quang. 

   Ảnh hưởng của góc nghiêng điện cực và vật hàn. Có thể hàn với điện 

cực đặt vuông góc hoặc nghiêng một góc so với bề mặt chi tiết. Đặt 

vuông góc khi hàn với tốc độ hàn nhỏ và trung bình. Khi tốc độ hàn lớn 

(tới 80m/h) điện cực đặt nghiêng về chiều ngược với chiều hàn (hình 

19a). điện cực đặt nghiêng theo chiều hàn (hình 19b). Nói chung không 
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làm thay đổi hình dạng mối hàn. Song hàn với điện cực đặt nghiêng về 

phía ngược với chiều hàn thì  

Hình 19: Điện cực đặt nghiêng: 

a) về phía ngược chiều hàn; b) Về phía chiều hàn 

 

mối hàn sẽ rộng và sâu hơn (hình 20), hồ quang ít thổi kim loại lỏng phía 

dưới nó. Nghiêng điện cực  về phía ngược lại với chiều hàn khoảng 40-

500 sẽ làm giảm chiều sâu mối hàn tới 50% và mối hàn sẽ rộng ra khoảng 

50 %.Chiều cao mối hàn cũng giảm đáng kể. Vì thế khi hàn với tốc độ 

lớn. Để giảm chiều cao mối hàn cần nghiêng cực hàn về phía ngược với 

hướng hàn. 

 

 

Hình 20: Hình dạng mối hàn khi hàn với điện cực đặt nghiêng ngược 

chiều với chiều hàn: 

 

    Ảnh hưởng của góc nghiêng vật hàn cũng giống như góc nghiêng điện 

cực: Khi hàn lên (hình 21a) ngoài lực điện động của hồ quang còn có 

trọng lực tác dụng lên vũng hàn, kim loại lỏng bị chảy và kết quả chiều 

sâu và chiều cao mối hàn tăng. 
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Hình 21: a) Hàn lên; b) Hàn xuống 

 

   Khi hàn xuống (hình 21b) kim loại lỏng vượt trước hồ quang làm giảm 

độ sâu của mối hàn trong hàn đắp tự động các chi tiết phẳng  không nên 

để vật nghiêng so với mặt phẳng ngang. Góc nghiêng cho phép là 80. 

3.2.2 Kỹ thuật hàn đắp tự động mặt phẳng dưới lớp thuốc nóng chảy. 

   Việc hàn đắp được thực hiện theo từng đường dọc hoặc ngang bề mặt 

chi tiết (để giảm thời gian chờ đợi gõ xỉ cần hàn theo từng phần một (hình 

22a) thứ tự thực hiện các đường hàn được chỉ bằng các con số. Xỉ hàn của 

đường 1 và 2 gõ trong khi hàn đường 4; của đường 3 gõ trong khi hàn 

đường 5 vv...Khi chiều rộng mặt hàn đắp không rộng lắm thì các đường 

1,2,3,4 vv...(hình 22b) được thực hiện theo khoảng cách bằng hai lần 

bước tiến của mối hàn. Sau khi hàn xong lượt thứ nhất, gõ xỉ rồi hàn tiếp 

lượt thứ hai theo các đường 8,9 vv... 

   Nếu đầu hàn được trang bị thêm cơ cấu di chuyển ngang thì có thể hàn 

đắp với mối hàn rộng (hình 22c) chiều rộng của nó phụ thuộc vào chế độ 

hàn đắp. 

   Chiều sâu của mối hàn điều chỉnh bằng chế độ hàn đắp. Chế độ hàn đắp 

phải chọn sao để đảm bảo cho lớp đắp không có vết nứt, rỗ khí hoặc các 

khuyết tật khác vật hàn ít bị biến dạng, vùng ảnh hưởng nhiệt bé. 
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Hình 22: Thứ tự hàn đắp mặt phẳng: 

a) Hàn đắp theo từng phần I-IV; b) Hàn đắp cách đường 

                             c) Hàn đắp theo giải ngang 

 

   Để đạt được mục đích đó cần dùng dây hàn đường kính nhỏ, mật độ 

dòmg điện nhỏ. Khi độ mòn của chi tiết tới 2-3mm thì hàn đắp bằng dây 

hàn có đương kính 2mm, nguồn điện một chiều, với dòng điện hàn 200A, 

tốc độ hàn 20-25m/h, điện áp hồ quang 30-32V. Trường hợp độ mòn tới 

3-4mm vẫn dùng dây hàn 2mm nhưng chế độ hàn khác, dòng điện 

hàn340-350A,  

tốc độ hàn 25m/h, điện áp hồ quang 32-34V, có thể dùng dòng xoay chiều 

hoặc một chiều. Với độ mòn lớn hơn 5mm người ta hàn đắp bằng dây 

đường kính 5mm, dòng điện hàn 650-700A, tốc độ hàn24-30m/h, điện áp 

hồ quang 34-36V. 

   Muốn nhận lớp đắp rộng và thấp cần đặt nghiêng điện cực hàn so với 

mặt phẳng ngang một góc 40-500. Trong trường hợp này chiều sâu mối 
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hàn giảm khoảng 2 lần và chiều rỗng của nó lớn gấp đôi so với hàn bằng 

điện cực đặt vuông góc. 

   Để đắp các mép của vật hàn phẳng và đầy đặn cần chắn trước bằng 

những tấm đồng hoặc thuốc hàn mịn trộn với nước thuỷ tinh và hàn với 

mật độ thấp và điện áp thấp so với bình thường. 

3.2.3 Kỹ thuật hàn đắp tự động mặt tròn dưới lớp thuốc nóng chảy: 

   Trong hàn đắp tự động các chi tiết hình trụ điều khó khăn nhất là giữ 

thuốc hàn ở vùng hồ quang và thuốc lỏng đặc biệt là các chi tiết có đường 

kính nhỏ hơn 60mm và việc gõ xỉ khỏi đường hàn. Việc giữ thuốc hàn 

trên mặt chi tiết có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi muốn nhận mối hàn 

đắp có chất lượng cao. Nếu cung cấp thuốc hàn quá nhiều và nhanh sẽ 

làm tắt hồ quang và quá trình hàn đắp sẽ bị gián đoạn. Bởi vậy sử dụng 

tốt cơ cấu giữ thuốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hàn đắp thực 

hiện dễ dàng. 

   Trên hình vẽ 23 là cấu tạo của cơ cấu dự thuốc trong quá trình hàn đắp 

các chi tiết hình trụ không có gờ khi thuốc hàn được dự tốt thì dự được xỉ 

ở vũng hàn. 

    

Hình 24: Cơ cấu dự thuốc hàn cho việc hàn đắp hình trụ dài 

1: Phễu; 2: Tẩu hàn; 3:Dây hàn; 4: ống dẫn thuốc; 5: Lớp thuốc hàn; 6: 

Xỉ; 7: Mối hàn đắp 
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Cường độ dòng điện hàn và đường kính dây hàn được chọn tuỳ theo 

đường kính chi tiết hàn đắp, đối với những chi tiết hình trụ có thể xác 

định gần đúng cường độ dòng điện theo đồ thị (hình 25) 

 

Hình vẽ 25: Đồ thị xác định dong điện hàn theo đường kính chi tiết hàn 

đắp. 

   

 Phần gạch chéo là giới hạn của cường độ dòng điện hàn có thể chọn 

đường kính dây hàn theo số liệu sau, bảng 1-6. 

                              

                                                            

                                                                                         Bảng 1-6 

Cường độ 

dòng điện 

hàn 

90-200 120-

300 

160-

400 

180-

450 

220-

500 

320-

750 

Đường kính 

dây hàn mm 

1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 

 

     Bước tiến hàn đắp phụ thuộc vào đường kính dây hàn và cường độ 

dòng điện hàn thường từ 3,5 đến 9 mm/vg, số lớp đắp phụ thuộc vào độ 

mòn của chi tiết và lượng dư gia công cơ khí. Lượng dư gia công cơ khí 
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phụ thuộc vào chất lượng  lớp hàn đắp, thường bằng 1,5-2mm về một 

phía. 

   Việc hàn đắp những chi tiết mòn theo dạng hình côn hoặc hình lòng 

máng nói chung không khó khăn lắm, nếu góc côn tạo với trục của chi tiết 

không quá 200. Các đường hàn thực hiện   

 

Hình 26: Thứ tự thực hiện các đường hàn khi hàn đắp 

 hình côn hoặc lòng máng 

 

từ dưới lên, đầu hàn được nâng dần lên theo từng chu kỳ 1-2 lớp. 

   Hàn đắp những gờ những máng đứng phức tạp hơn. Hiện nay người ta 

áp dụng hai phương pháp, thứ nhất là hàn vị trí nằm ngang đối với trục 

quay. Để thực hiện ta gá vật hàn lên đồ gá quay thích hợp. Việc giữ thuốc 

hàn kim loại lỏng và xỉ lỏng thực hiện bằng cơ cấu giữ thuốc 

 

 

Hình 27: Hàn đắp thành đứng ở vị trí ngang đối với trục quay 

1. Cơ cấu giữ thuốc; 2. dây hàn; 3.thuốc hàn; 4.thanh đứng 

5.bể hàn; 6.kim loại lớp đắp; 7. dây amiang; 8. đầu hàn 
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   Thông thường người ta cuốn sẵn  bằng amiăng, hàn đắp bằng dòng điện 

nhỏ, điện áp thấp và tốc độ cao để tạo đường hàn thấp. 

   Phương pháp này tương đối đơn giản, chỉ dựng hàn đắp những chi tiết 

có gờ thấp với chiều dày lớp đắp bộ như bờ bánh máy cẩu, bánh tỳ xe 

xích và những chi tiết tương tự. 


