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Abstract 

This research studies the factors effecting on coating produced by electrical arc-
spraying. The studied variables are applied voltage, wire feed rate and spraying 
distance.In this investigation used wires made from martinsitic stainless steel to coat 
the bearing of spherical graphite cast iron. range. The mechanical properties of 
coating such as hardness are used.Limited optimal environments by electric arc 
spraying to improve wear rate resistance of crank shaft.In the first stage all samples 
and metallizing wires were prepared and chemically analyzed. The coating operation 
was carried in the second stage. Each group of samples was coated in different way 
with variable spraying factor being considered. In the third stage all samples were 
tested using pin on ring wear testing machine. The investigation performed in this 
work showed that the process variable have a considerable effect on coating quality 
,and spraying distance range emerges as the most significant process variables. The 
final results showed that the best voltage in this application is between 28-30V, wire 
feed rate is 100 mm/s, and best spraying distance is about 12-15cm to get a good 
coating with maximum wear resistance. 
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مقاومة  لتحسینقوس الكھربائي االختیار االفضل لمتغیرات عملیة الرش بال

القالب للمحورالبلى  
 الخالصة           

العوامل الموثرة على االكسـاء المنفـذ بطريقـة الـرش بـالقوس       اشتمل البحث على دراسة 
اكساء مساند من نوع  في تم استخدام اسالك من الفوالذ المقاوم  للصدأ النوع المارتزايتي .الكهربائي

معدل ,المتغيرات المدروسةهي الفولتيه المسلطة. ) الصب العقدي(الزهر ذي الكرافيت الكروي حديد 
تم تحديد الظروف المثلى للرش بالقوس الكهربائي لتحسـين مقاومـة   .تغذية االسالك ومسافة الرش

 .                            بليان المحور القالب
المعدن االسـاس واسـالك    تضمنت المرحلة االولى تحضير.سلسلةث مراحل متنفذ البحث بثال

كـل مجموعـة مـن    .في المرحلة الثانية تم تنفيذ عملية االكساء .الرش وتحليل مكوناتها الكيمياوية
في المرحلة الثالثة تـم فحـص   .النماذج تم اكسائها بطريقة مختلفة حسب المتغيرات التي تم دراستها

 .                )المسمار على الحلقة(نوع  البلىام جهاز فحص النماذج باستخد
ان لمتغيرات العملية تاثير ملحوظ على جودة الطالء  اظهران االستقصاء المنجز في هذا العمل 

                                                .                                                     وان مسافة الرش هي المتغير االكثر تاثيرا من بين المتغيرات
وان افضـل  .فولت) 30-28(افضل فولتية لهذا التطبيق تتراح بين  بانالنتائج االنهائية اظهرت 

سـم  )15-12(كما وجد ان افضل مسافة للرش تكون بحـدود .ثا/ملم100معدل لتغذية االسالك هو 
 .                                        البلىكساء جيدة مع اعلى مقاومة للحصول على سطوح ا
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