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  Abstruct 
  In this work, arc spray coating of 13% Cr-steel (BS403S17) has been used in 

repair of nodular cast iron journals.  This study discusses the processing factors 
effecting the roughness, hardness,and wear resistance of coating produced by 
arc spraying. The studied factors are applied voltage, wire feed rate, spraying 
distance (distance between gun nozzle and substrate) and coating thickness. All 
coated samples were tested using pin on ring wear testing machine. 
  The final results showed that the best voltage in this application is between 28 
and 30 V. With this voltage a reduction in wear rate of about 8% can be 
obtained. The research reveals that the wear rate decreases by 46% with 
increasing in wire feed rate from 68 to 122 mm/s and it is found that the best 
spraying distance is about 10 to15 cm to get a good coating surfaces with 
reduction by about 58% in wear rate. It is also approved that coating thickness 
has positive effect on reducing wear rate by 43%. 
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 تاثير بعض العوامل التشغيلية على طالء الرش بالقوس
  الخالصة 

في تصليح مساند من ) كروم% 13(في هذا البحث تم استخدام اكساء من مادة الفوالذ الكرومي    
  . نوع حديد الصب العقدي 

اء ناقش هذا البحث دراسة العوامل التشغيلية المؤثرة على صالدة و خشونة و مقاومة بليان االكس   
وتشمل هذة العوامل الفولتيةالمسلطة ومعدل تغذية السلك , المنفذ بطريقة الرش بالقوس الكهربائي

وان جميع العينات المكسية قد تم فحص مقاومتها للبليان باستخدام . ومسافة الرش وسمك طبقة االكساء
  .فحص المسمار على القرص

فولت )30_28(كن استخدامها لهذا التطبيق هي اوضحت النتائج النهائية للبحث بان احسن فولتية يم  
كما ظهر انخفاض بمعدل السوفان .للسطوح التي تم اكساؤها  % 8اذ انخفض معدل السوفان بمقدار 

كما وجد ان افضل مسافة .ثا/ملم  122الى68بزيادة معدل تغذية اسالك الطالء من % 46بنسبة 
ء جيدة مع تحسين في زيادة مقاومة سم للحصول على سطوح اكسا)15_10(للرش تكون بحدود 

كذلك اثبت البحث ان لزيادة السمك االكساءتاثير ايجابي في خفض معدل % .58السوفان بنسبة تقارب 
  %. 43السوفان بنسبة 

 
 


