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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.520

Lincore® T&D

OPIS OGÓLNY

Napoina posiada skład podobny do składu hartowanej stali narzędziowej H12
Odpowiedni do napawania matryc stalowych, narzędzi skrawających lub powierzchni odpornych na ścieranie, 
wykonanych ze stali niestopowej i niskostopowej.
Stosowany do stali niestopowej, niskostopowej i stali narzędziowej

Lincore® T&D: rev. C-PL24-01/02/16

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY STOPIWA (% wag.)

C Mn Si Cr Al Mo W

0,65 1,5 0,8 7,0 1,8 1,4 1,6

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STOPIWA
  Twardość (wartości typowe)
 Bez dalszej obróbki 48-55 HRC
 Po odpuszczaniu w 540°C 55-65 HRC
 Napawanie blachy ze stali niestopowej (12 mm)

STRUKTURA

Po napawaniu mikrostruktura składa się głównie z martenzytu i małej ilości węglików. Po odpuszczaniu 
mikrostruktura składa się z martenzytu odpuszczonego i węglików wtórnych

POZYCJE SPAWANIA (ISO/ASME) RODZAJ PRĄDU

DC+

PA/1G

DRUT PROSZKOWY DO NAPAWANIA

OPAKOWANIE, DOSTĘPNE ROZMIARY

Średnica (mm) 1,6
11,34kg – szpula 22RR X

KLASYFIKACJA
EN 14700 T Fe8
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Lincore® T&D

PRODUKTY ALTERNATYWNE

Produktem alternatywnym jest Wearshield® T&D

INFORMACJE DODATKOWE
Aby uniknąć pękania niezbędne jest podgrzanie wstępne i utrzymanie temperatury międzywarstwowej 325°C (lub 
wyższej, do 540°C). Jest ważne, aby upewnić się, że materiał został właściwie wygrzany. Po spawaniu element 
powinien być przykryty i wolno chłodzony do temperatury otoczenia. Po schłodzeniu napoina powinna zostać 
poddana obróbce cieplnej po spawaniu (PWHT), polegającej na odpuszczaniu martenzytu i utwardzenie napoiny. 
Odpuszczanie w temperaturze 540°C pozwala uzyskać optymalną kombinację twardości i plastyczności.
Napoina nie jest obrabialna konwencjonalnymi metodami, jednak może być szlifowana.
Wyżarzanie w temperaturze 850°C przez kilka godzin i powolne chłodzenie obniża twardość do około 30 HRC. 
przez co napoina jest łatwo obrabialna. Ponowne utwardzenie polegające na wygrzewaniu w temperaturze ok. 
1200°C przez kilka godzin powoduje rozpuszczenie wszystkich węglików i ujednorodnienie struktury. Następnie 
chłodzenie powietrzem i odpuszczanie.
Napoina Lincore T&D 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.

DANE DO KALKULACJI

Średnica
(mm)

Prędkość podawania 
drutu

(cm/min)
Prąd

(A)
Napięcie łuku

(V)

Wydajność 
stapiania

(kg/h)
1,6 3,8-8,9 170-300 22-26 2,4-5,4

ZASTOSOWANIE

  Lincore T&D daje wolne od pęknięć, odporne na ścieranie napoiny o twardości 48-55 HRC. Twardość dodatkowo 
można zwiększyć do 55-65 HRC stosując odpuszczanie. Elektroda przeznaczona szczególnie do zastosowań, gdzie 
występuje intensywne tarcie metalu o metal w wysokiej temperaturze (do 540°C). Idealnie nadaje sie do napawania 
zużytych matryc stalowych, narzędzi skrawających lub powierzchni odpornych na ścieranie, wykonanych ze stali 
niestopowych i niskostopowych.

 Typowe zastosowania obejmują:
Matryce wykrawające
Ostrza nożyc do cięcia blach

  

DRUT PROSZKOWY DO NAPAWANIA
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