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Powyższe informacje powstały w oparciu o najlepszą wiedzę, jaką posiadamy na dany temat w momencie publikacji wydawnictwa.  
Aktualne informacje dostępne są na stronie www.lincolnelectric.eu. Dymy spawalnicze: karty bezpieczeństwa (SDS) są dostępne na naszej stronie internetowej.514

Lincore® 50

OPIS OGÓLNY

Lincore 50 zapewnia umiarkowaną odporność napoiny na ścieranie
Druty o większych średnicach można stosować do spawania łukiem krytym
Może być użyty do stali niestopowej nisko- i średniowęglowej, stali niskostopowej, manganowej i nierdzewnej
Maksymalnie 4 warstwy napoiny

Lincore® 50: rev. C-PL23-01/02/16

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY STOPIWA (% wag.)

C Mn Si Cr Al Mo

2,2 1,2 1,0 11,0 0,6 0,5

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPIWA
  Twardość (wartości typowe)
 Warstwa 1 34-41 HRC (320-380HB)
 Warstwa 2 44-53 HRC (415-530HB)
 Warstwa 3 48-56 HRC (460-584HB)
 Napawanie blachy ze stali niestopowej (12 mm)

STRUKTURA

Po napawaniu mikrostruktura składa się głównie pierwotnego austenitu z eutektyczną mieszanką 
austenityczno-węglikową

POZYCJE SPAWANIA (ISO/ASME) RODZAJ PRĄDU

DC+

PA/1G

DRUT PROSZKOWY DO NAPAWANIA

KLASYFIKACJA
EN 14700 T Fe8

OPAKOWANIE, DOSTĘPNE ROZMIARY

Średnica (mm) 1,1 1,2 1,6 2,0 2,8
11,34kg – szpula 22RR
22,68 kg – szpula 50C
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Lincore® 50

PRODUKTY ALTERNATYWNE

Brak drutu proszkowego, będącego odpowiednikiem Lincore 50. Najbardziej zbliżonym odpowiednikiem jest drut 
Wearshield® ABR i Wearshield® 44

INFORMACJE DODATKOWE

Przed wykonaniem nowej napoiny warstwy utwardzone przez zgniot i stare napoiny materiału rodzimego powinny 
zostać wcześniej usunięte, gdyż mogą prowadzić do kruchości i ewentualnego pękania. Przed napawaniem 
utwardzającym Lincore 50 niejednorodne obszary materiału rodzimego np. pęknięcia i głębokie wyżłobienia 
powinny zostać naprawione przy użyciu Wearshield BU30 lub Wearshield 15CrMn.
Podgrzewanie wstępne nie jest konieczne przy napawaniu materiałów austenitycznych, np. stali nierdzewnej 
i manganowej, jednak dla stali manganowej temperatura międzywarstwowa powinna być ograniczona do około 
260°C.
Dla stali niestopowej i niskostopowej zwykle wystarczy podgrzanie wstępne do 200°C, ale zależy to od grubości 
i składu chemicznego materiału.
Napoina nie jest obrabialna konwencjonalnymi metodami, jednak może być szlifowana. Napoina Lincore 50 nie 
nadaje się do cięcia tlenowego,  można zastosować natomiast cięcie plazmowe i żłobienie powietrzne. Aby 
zapobiec pękaniu wzdłuż krawędzi cięcia może być konieczne podgrzanie wstępne do takiej samej temperatury, 
jak przy napawaniu.
Lincore 50 może być także stosowany w środowiskach, w których występuje korozja, kawitacja i erozja, 
np. w przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, szklarskim, energetycznym i produkcji narządzi.

DANE DO KALKULACJI

Średnica
(mm)

Prędkość 
podawania drutu

(cm/min)
Prąd

(A)
Napięcie łuku

(V)

Wydajność 
stapiania

(kg/h)
1,1
1,6
2,0
2,8

5,1-15,2
3,8-8,9
3,2-6,4
2,0-3,3

120-250
175-365
210-380
315-450

20-28
23-33
27-23
26-29

1,9-5,8
2,7-7,9
3,4-6,8
3,9-6,4

ZASTOSOWANIE

Lincore 50 daje napoiny odporne na ścieranie i uderzenia, o twardości 34-56 HRC, w zależności od składu materiału 
rodzimego, wymieszania i liczby warstw. Kombinacja odporności na ścieranie i udary w połączeniu z własnościami po 
kuciu na gorąco powodują, że Lincore 50 można stosować do napawania elementów urządzeń do transportu 
materiałów ścierających, przy ciężkich, zmiennych obciążeniach.
 Typowe zastosowania obejmują:
 Kruszarki walcowe

Zęby spulchniacza
Rynny koryta zsypowego
Lemiesze i koła pługów
Wrębiarki w górnictwie węglowym

    

DRUT PROSZKOWY DO NAPAWANIA
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