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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.516

Lincore® 55

OPIS OGÓLNY

Zapewnia napoinę przeznaczoną do zastosowań wymagających toczenia, ślizgania i ścierania metalu o metal 
oraz odporności na umiarkowane ścieranie
Stosowany do stali niestopowej, niskostopowej i stali manganowej
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego podgrzewania wstępnego, temperatury międzywarstwowej i właściwych procedur 
nie ma ograniczenia liczby warstw napoiny

Lincore® 55: rev. C-PL22-01/02/16

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY STOPIWA (% wag.)

C Mn Si Cr Al Mo

0,45 1,4 0,55 5,3 1,4 0,8

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPIWA
  Twardość (wartości typowe)
 Warstwa 1 50-59 HRC
 Warstwa 2 50-59 HRC
 Napawanie blachy ze stali niestopowej (12 mm)

STRUKTURA

Po napawaniu mikrostruktura składa się głównie z martenzytu i małej ilości austenitu szczątkowego

POZYCJE SPAWANIA (ISO/ASME) RODZAJ PRĄDU

DC+

PA/1G

DRUT PROSZKOWY DO NAPAWANIA

KLASYFIKACJA
EN 14700 T Fe2

OPAKOWANIE, DOSTĘPNE ROZMIARY

Średnica (mm) 1,1 1,6 2,0 2,8
6,35 kg – szpula 14C
11,34kg – szpula 22RR
22,68 kg – szpula 50C

X X
X
X
X X



D
RU

T 
PR

OS
ZK

OW
Y

www.lincolnelectric.pl

517

Lincore® 55

PRODUKTY ALTERNATYWNE

Wearshield® MM i Wearshield® MI(e)

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.
Aby zapobiec pękaniu w przypadku wysokiego utwierdzenia i/lub znacznych grubości konieczne jest podgrzanie 
wstępne do 250°C. Temperatura międzywarstwowa 150-300°C nie ma negatywnego wpływu na twardość napoiny.
Ze względu na ryzyko wystąpienia pęknięć grubość napoin na stali niestopowej lub stopowych i/lub w sytuacji 
wysokiego przesztywnienia oraz napawania dużych elementów powinna być ograniczona do 2 warstw.  
Podgrzanie do wyższej temperatury i wyższa temperatura międzywarstwowa w połączeniu z wolnym 
chłodzeniem minimalizują ryzyko pękania.
Napoina nie jest obrabialna konwencjonalnymi metodami, jednak może być szlifowana.
Napoina może być zmiękczona przez wyżarzanie w temperaturze 875°C w czasie jednej godziny i wolne 
chłodzenie (chłodzenie na powietrzu 22-43 HRC,  chłodzenie w piecu 15-17 HRC). Odporność na ścieranie może 
zostać przywrócona przez hartowanie w temperaturze 875°C i następnie szybkie chłodzenie w wodzie 
(50-59 HRC). Elementy powinny być odpuszczane w temperaturze 150-200°C przez jedną godzinę (54-59 HRC), 
co zapewnia uzyskanie plastyczności.

DANE DO KALKULACJI

Średnica
(mm)

Prędkość 
podawania drutu

(cm/min)
Prąd

(A)
Napięcie łuku

(V)

Wydajność 
stapiania

(kg/h)
Uzysk stopiwa

(%)
1,1
1,6
2,0
2,8

5,1-12,7
3,8-8,9
3,2-6,4
2,3-4,4

85-165
125-245
190-330
280-420

25-31
26-32
24-30
25-30

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

80-85
79-84
87-86

ZASTOSOWANIE

 Lincore 55 daje stopiwo martenzytyczne z austenitem szczątkowym o twardości 50-59 HRC. Taka mikrostruktura 
powoduje, że Lincore 55 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wymagających toczenia, ślizgania i ścierania 
metalu o metal w połączeniu z odpornością na umiarkowane ścieranie

 Typowe zastosowania obejmują:
Kruszarki walcowe
Zęby spulchniacza
Rynny koryta zsypowego
Lemiesze i koła pługów
Wrębiarki w górnictwie węglowym
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