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Wstęp
W ramach grupy RYWAL-RHC funkcjonują samodzielne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w 

wyspecjalizowanych obszarach produktowych lub usługowych komplementarnych do oferty RYWAL-RHC Sp. 
z o.o. Specjalizacja firm, o których mowa powyżej umożliwia profesjonalną obsługę kontrahentów obejmującą realizację 
projektów zaawansowanych technologicznie lub wymagających zastosowania rozwiązań innowacyjnych. 
Zważywszy na integralność oferty, a jednocześnie zachowując odrębną identyfikację firm, zamieszczamy w KATALOG-u 
materiały informacyjne firmy ELKREM Sp. z o.o.

Firma ELKREM powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi „Osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez wyspecjalizowanie 
się w kompleksowej obsłudze w zakresie napawania, natryskiwania i regeneracji, zapewniającej podwyższanie trwałości 
części maszyn”. W ramach realizacji misji ELKREM oferuje specjalistyczne urządzenia i materiały spawalnicze do napawania, 
natryskiwania i regeneracji oraz odlewy na bazie niklu i kobaltu, charakteryzujące się dużą odpornością na zużycie w 
ekstremalnych warunkach pracy. Istotny obszar działalności firmy stanowią ponadto usługi napawania, natryskiwania i 
regeneracji, zwłaszcza w zakresie układów plastyfikujących wtryskarek i wytłaczarek, zaworów silnikowych, wałów, części 
maszyn budowlanych itp.

Wysoką jakość oferowanych przez firmę ELKREM produktów i usług gwarantują charakteryzujące jej działalność: 
kompleksowość, specjalizacja, profesjonalne doradztwo techniczne poparte wieloletnim doświadczeniem, najnowsze 
rozwiązania technologiczne, bezzwłoczna reakcja na potrzeby Klienta, terminowe i zgodne z wymaganiami dostawy oraz 
usługi przed- i posprzedażowe.

Wśród klientów firmy ELKREM są zarówno zakłady produkcyjne, jak i instytucje badawcze. Ponadto kooperacja dotyczy 
dużych sieci handlowych, dzięki czemu zasięg działania firmy obejmuje całą Polskę oraz zagranicę. Dążąc do zwiększenia 
atrakcyjności oferty, firma ELKREM jest otwarta na współpracę w ramach nowoczesnych technologii podwyższania 
trwałości części maszyn.
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1. ELEKTRODY
1.1. Warstwy podkładowe

EL- 4370
Opis
Elektroda przeznaczona do spawania materiałów różnoimiennych i 
trudnospawalnych. Typowe zastosowania obejmują spawanie stali 
manganowych, sprężynowych, narzędziowych i wysokowęglowych. 
Elektroda przeznaczona jest również do wykonywania warstw pod-
kładowych (buforowych, przejściowych) przy napawaniu utwardza-
jącym. Austenityczna napoina utwardza się pod wpływem zgniotu. 
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na kawitację, szoki ter-
miczne oraz pękanie w podwyższonych temperaturach.

Zastosowanie
Materiały typu Hardox, niemagnetyczne stale austenityczne, auste-
nityczne stale manganowe, ferrytyczne stale chromowe, połączenia 
różnoimienne. Naprawy warsztatowe; przemysł samochodowy, ce-
mentowy, kolejowy, cukrowniczy itp.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²] >550
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      >350
Wydłużenie A₅ [%]                >35
Udarność KV[J] +20°C             >75
Twardość [HB]                 180
                         (350 po zgniocie)

PA, PB, PC, PF, PE                =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-90  4,0  217 
 3,20/350  80-120  5,0  135 
 4,00/350  100-150  5,0  92 
 5,00/450  150-190  6,0  54 

EL- 29/9
Opis
Elektroda o napoinie austenityczno-ferrytycznej przeznaczona do 
spawania stali wysokowęglowych oraz stali o nieznanym składzie 
chemicznym. Spawanie stali różnoimiennych (stali nierdzewnych ze 
stalami niskowęglowymi) i stali trudnospawalnych (narzę-dziowe, 
manganowe, sprężynowe). Napoina charakteryzuje się doskonałą 
odpornością na pękanie i na działanie kwasów. Stosowana jako war-
stwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym.

Zastosowanie
Spawanie matryc kuzienniczych, spawanie stali typu Hardox, spa-
wanie hydrauliki siłowej, spawanie staliwa, podkład pod napawanie 
utwardzające, spawanie stali różnoimiennych, spawanie stali o nie-
znanym składzie chemicznym, spawanie stali manganowych, spręży-
nowych i narzędziowych.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²] 810
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      620
Wydłużenie A₅ [%]                >25
Udarność KV[J] +25°C              >25
Twardość [HB]                 270 
                         (430 po zgniocie)

PA, PB, PC, PF, PE                =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,00/300  40-60  4,0  343 
 2,50/300  50-80  4,0  226 
 3,20/350  80-110  5,0  142 
 4,00/350  100-140  5,0  94 
 5,00/350  130-180  6,0  54 

EL-HARD 300
Opis
Elektroda używana jako warstwa podkładowa przy napawaniu 
utwardzającym. Odporna na zużycie ścierne i udary. Napoina obra-
bialna mechanicznie.

Zastosowanie
Rolki, szyny, ostrza, koła, czopy łożysk, warstwa podkładowa pod 
napawanie.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]                 275 – 325 

PA, PB, PC, PF                  =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  80-120  6,0  131 
 4,00/450  110-160  6,0  86 
 5,00/350  150-200  6,0  55 

EL-Mn 14
Opis
Elektroda otulona z dużą zawartością manganu (12-14%) do napa-
wania stali manganowych. Utwardza się pod wpływem zgniotu.
 
Zastosowanie
Kruszarki, zęby pogłębiarek, maszyny do robót ziemnych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]                 250 
                         (500 po zgniocie)
PA, PB, PC, PD, PE               =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/450  90-120  5,0  119 
 4,00/450  110-160  5,0  78 
 5,00/450  150-200  5,0  50 
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1.2. Udary / ścieranie / naciski

EL-HARD 300
Opis
Elektroda używana jako warstwa podkładowa przy napawaniu 
utwardzającym ciężkich elementów. Odporna na zużycie ścierne i 
udary. Napoina obrabialna mechanicznie.

Zastosowanie
Rolki, szyny, ostrza, koła, czopy łożysk, warstwa podkładowa pod 
napawanie.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]                 275 – 325 

PA, PB, PC, PF                  =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  80-120  6,0  131 
 4,00/450  110-160  6,0  86 
 5,00/450  150-200  6,0  55 

EL- HARD 350
Opis
Elektroda do odbudowy i napawania elementów narażonych na zu-
życie ścierne i udary. Napoina bez pęknięć, obrabialna mechanicznie.

Zastosowanie
Koła jezdne, elementy maszyn do prac ziemnych, prowadnice 
łańcuchów.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]                 350 - 400

PA, PB, PC, PF                  =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/450  80-120  6,0  131 
 4,00/450  110-160  6,0  86 
 5,00/450  150-200  6,0  55 

EL-HARD 400
Opis
Elektroda o uzysku 120% przeznaczona do napawania elementów 
maszyn narażonych na umiarkowane zużycie ścierne. Napoina jest 
wolna od pęknięć, odporna na zużycie ścierne, naciski i udary.
Napoina jest obrabialna mechanicznie.

Zastosowanie
Kruszarki, rolki, wały, ślizgi, bieżnie kół, podajniki ślimakowe, drążki.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]            ok. 40

PA, PB, PC, PD, PE          =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/450  80-120  6,0  131 
 4,00/450  110-160  6,0  86 
 5,00/450  150-200  6,0  55 

EL-HARD 600 K
Opis
Uniwersalna elektroda przeznaczona do napawania elementów ma-
szyn narażonych na zużycie ścierne w połączeniu z udarami. Napoina 
obrabialna tylko przez szlifowanie. Materiały wysokowęglowe i po-
datne na pękanie powinny być podgrzewane do temperatury 200-
300°C w zależności od składu chemicznego i jego grubości. Na mate-
riałach podatnych na pękanie i stalach manganowych zalecany jest 
podkład z EL-4370 lub EL-MnCr.

Zastosowanie
Maszyny do prac ziemnych, zęby kół, młotki kruszarek; przemysł sta-
lowy, kuzienniczy, wydobywczy.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]              58-60 
Wyżarzanie                780°-820°C 5h;
Hartowanie                1000°-1050°C olej/powietrze
Elektrodę należy prowadzić prawie prostopadle do napawanej po-
wierzchni krótkim łukiem.

PA, PB, PC, PD, PE             =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-90  5,0  221 
 3,20/350  90-120  5,0  135 
 4,00/450  110-160  6,0  86 
 5,00/450  150-200  6,0  56 

EL-HARD 600B
Opis
Zastosowania podobne jak elektroda EL-HARD 600 K. Ze względu na 
specjalną mikrostrukturę zalecana do napawania krawędzi tnących 
narzędzi pracujących na zimno.

Zastosowanie
Rolki, gąsienice, koła, kołognioty, kruszarki, nożyce do cięcia metali.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]           ok. 59
Wyżarzanie             780°-820°C 5h;
Hartowanie             1000°-1050°C olej/powietrze
Elektrodę należy prowadzić prawie prostopadle do napawanej po-
wierzchni z krótkim łukiem.

PA, PB, PC, PD, PE         =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-80  5,0  227 
 3,20/350  70-110  6,0  126 
 4,00/450  100-150  6,0  83 
 5,00/450  140-190  6,0  53 
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EL-Mn 14
Opis
Elektroda otulona z dużą zawartością manganu (12-14%) do napa-
wania stali manganowych. Utwardza się pod wpływem zgniotu.

Zastosowanie
Kruszarki, zęby pogłębiarek, maszyny do robót ziemnych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]              250
                      (500 po zgniocie)

PA, PB, PC, PD, PE            =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/450  90-120  6,0  86 
 4,00/450  110-160  6,0  57 
 5,00/450  150-200  6,0  36 

EL-MnCr
Opis
Elektroda o dużej zawartości manganu i chromu, o zwiększonej od-
porności na ścieranie i kawitację. Utwardza się pod wpływem zgnio-
tu. Może być stosowana jako warstwa podkładowa pod napawanie 
utwardzające elementów narażonych na duże obciążenia. Uzysk 
140%.

Zastosowanie
Górnictwo, kamieniołomy (kruszarki), kolejnictwo (rozjazdy i 
krosownice).

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]           250
                   (55 HRC po zgniocie)

PA, PB, PC, PD, PE         =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/450  90-120  5,0  119 
 4,00/450  110-160  5,0  78 
 5,00/450  150-200  5,0  50 

1.3. Ścieranie mineralne

EL-HARD 59
Opis
Grubo otulona elektroda do napawania utwardzającego, przezna-
czona do napawania elementów maszyn narażonych na zużycie mi-
neralne w połączeniu z umiarkowanymi udarami. 

Zastosowanie
Elementy pomp, mieszadła, elementy kruszarek, przenośniki ślima-
kowe, zęby koparek.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]           57-60

PA                  =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  90-120  5,0  160 
 3,20/350  120-150  5,0  94 
 4,00/450  150-180  6,0  57 
 5,00/450  200-230  6,0  37 

EL-HARD 63
Opis
Grubo otulona, wysokowydajna (170%) elektroda do napawania 
utwardzającego, przeznaczona do napawania elementów maszyn 
narażonych na zużycie mineralne w połączeniu z udarami. Jako war-
stwa podkładowa zalecana jest elektroda EL-4370.

Zastosowanie
Urządzenia kruszące i ścierające, przetłaczarki betonu, ślimaki pras 
wyporowych, mieszadła.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]             62 - 64

PA                    =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  90-120  5,0  152 
 3,20/350  130-160  5,0  90 
 4,00/450  170-200  6,0  55 
 5,00/450  210-240  6,0  35 
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EL-HARD 61
Opis
Grubo otulona, wysokowydajna (240%) elektroda do napawania 
utwardzającego. Napoina ma strukturę ledeburyczną z wtrącenia-
mi węglików chromu i niobu. Elektroda przeznaczona do napawania 
części maszyn narażonych na zużycie mineralne, ścieranie i korozję 
w podwyższonych temperaturach.
Jako warstwa podkładowa zalecana jest elektroda EL-4370.

Zastosowanie
Przemysł wydobywczy, węglowy, cementowy.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]          ok. 64

PA                 =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  80-120  5,0  126 
 3,20/350  100-140  5,0  75 
 4,00/450  130-180  6,0  46 
 5,00/450  170-240  6,0  29 

EL-HARD 65
Opis
Grubo otulona, wysokowydajna (240%) elektroda do napawania 
utwardzającego. Napoina ma strukturę ledeburyczną z wtrąceniami 
węglików chromu, niobu, wolframu i wanadu. Elektroda przeznaczo-
na jest do napawania elementów narażonych na zużycie mineralne 
pracujących w podwyższonych temperaturach (ok. 600°C). Jako war-
stwa podkładowa zalecana jest elektroda EL-4370.

Zastosowanie
Przenośniki ślimakowe, kruszarki, mieszadła, zgarniacze.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]             ok. 64
                     ok. 45 w temperaturze 400°C
PA                    =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  80-110  5,0  152 
 3,20/350  120-140  5,0  90 
 4,00/450  140-180  6,0  55 
 5,00/450  180-230  6,0  35 

EL-HARD 67
Opis
Grubo otulona, wysokowydajna (170%) elektroda do napawania 
utwardzającego. Napoina ma strukturę ledeburyczną z wtrącenia-
mi węglików chromu i wanadu. Specjalnie dobrany skład chemicz-
ny pozwala na stosowanie elektrody do napawania części maszyn 
narażonych na zużycie ścierne i pracujących w szerokim zakresie 
temperatur.
Jako warstwa podkładowa zalecana jest elektroda EL-4370.

Zastosowanie
Przemysł wydobywczy, przenośniki ślimakowe, kruszarki, elementy 
pomp.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]             ok. 65 

PA                    =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  70-110  5,0  152 
 3,20/450  110-140  6,0  84 
 4,00/450  140-180  6,0  55 
 5,00/450  180-240  6,0  35 

EL-HARD 70
Opis
Wysokowydajna (240%) elektroda otulona do napawania utwardza-
jącego. Napoina odporna na ekstremalne zużycie ścierne i umiarko-
wane udary w wysokich temperaturach. Zawartość boru podwyższa 
odporność na ścieranie.
Jako warstwa podkładowa zalecana jest elektroda EL-4370.

Zastosowanie
Przemysł wydobywczy, górniczy, cementowy, stalowy.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]            68 - 70 
                    ok. 64 w temperaturze 600°C
                    ok. 58 w temperaturze 800°C

PA                   =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-100  5,0  148 
 3,20/350  90-130  5,0  86 
 4,00/450  120-170  6,0  54 
 5,00/450  160-210  6,0  34 
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1.4. Ścieranie metal-metal / napawanie stali narzędziowych

EL-TOOL 50
Opis
Elektroda otulona o uzysku 120% przeznaczona do napraw na-
rzędzi do pracy na gorąco wykonanych ze stali tego samego typu 
oraz do napawania utwardzającego narzędzi wykonanych ze stali 
niskostopowych.

Zastosowanie
Krawędzie tnące, nożyce, mieszadła, ciągadła, matryce kuziennicze, 
narzędzia do kształtowania.
1.2365          G-X 32 CrMoV 3 3
1.2713          G 55 NiCrMoV 6
1.2567          30 WcrV 17 2
1.2714          GS 56 NiCrMoV 7
1.2581          X 30 WcrV 9 3
Podgrzewanie i temperatura międzyściegowa powinna być w prze-
dziale 300-450°C w zależności od rodzaju napawanego materiału. 
Powolne chłodzenie w piasku lub z piecem.

Właściwości mechaniczne
Twardość  ok. 47 po napawaniu
[HRC]   ok. 52 (obróbka cieplna 3h w 560°C, na powietrzu)
      ok. 49 (obróbka cieplna 3h w 450°C, na powietrzu)
      ok. 48 (obróbka cieplna 3h w 350°C, na powietrzu)
Twardość ok. 250 (wyżarzanie zmiękczające 2h w 800-840°C)
[HB]

PA, PB, PC, PD, PE, PF  =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-80 5,0  227 

 3,20/350  80-120 5,0  135 

 4,00/350  110-150 5,0  89 

 5,00/450  140-180 6,0  53 

EL-TOOL 57
Opis
Rutylowa elektroda otulona przeznaczona do regeneracji narzędzi 
do pracy na gorąco wykonanych ze stali o dużej zawartości węgla. 
Uzyskana napoina jest twarda, odporna na udary, pękanie i zużycie 
ścierne.

Zastosowanie
Krawędzie tnące, narzędzia do pracy “na gorąco”, ciągadła, nożyce, 
kształtowniki.

Podgrzewanie i temperatura międzyściegowa powinna wynosić 
300-450°C w zależności od rodzaju napawanego materiału.
Powolne chłodzenie w piasku lub z piecem.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC] 1-wsza warstwa       29-32
Twardość [HRC] 2-ga warstwa        32-34
Twardość [HRC] 3-cia warstwa        35-37
Twardość [HRC] (stale wysokowęglowe)  56-58 po napawaniu

PA, PB                     =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,00/300  30-65  4,0  331 

 2,50/350  50-80  5,0  226 

 3,20/350  70-120  5,0  134 

 4,00/350  100-150  5,0  69 

 5,00/450  140-180  5,0  44 

EL-TOOL 54
Opis
Rutylowa elektroda otulona o uzysku 150% przeznaczona do rege-
neracji narzędzi do pracy “na gorąco” oraz do napawania krawędzi 
narzędzi wykonanych ze stali niskostopowych. Napoina jest odporna 
na zużycie ścierne, hartuje się na powietrzu.

Zastosowanie
Krawędzie tnące, narzędzia do pracy “na gorąco”, nożyce, matryce 
kuziennicze.

Podgrzewanie i temperatura między ściegowa powinna być rzędu 
250-300°C w zależności od rodzaju napawanego materiału.
Powolne chłodzenie w piasku lub z piecem.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]        ok. 53-56 po napawaniu

PA, PB, PC           =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-70  5,0  161 

 3,20/350  80-110  5,0  95 

 4,00/350  100-130  5,0  63 

 5,00/450  120-160  5,0  31 

EL-TOOL 58
Opis
Zasadowa elektroda otulona przeznaczona do napawania elemen-
tów narażonych na zużycie ścierne pracujących “na zimno” i “na go-
rąco”. Napoina ma strukturę martenzytyczną zawierającą wtrącenia 
węglików chromu, molibdenu i wolframu. Przeznaczona do napawa-
nia stali SKD-11 oraz podobnych SKD-12, SKD-41, SKT-4, SKD 61 oraz 
stali średnio- i wysokowęglowych.

Zastosowanie
Tłoczniki, okrojniki, popychacze, matryce, narzędzia formujące, 
kształtowniki. W celu uniknięcia pęknięć materiał należy podgrzać 
do temperatury 250-300°C. Spawać z możliwie długim łukiem pro-
stopadle do napawanej powierzchni.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]               ok. 55
Twardość [HRC] 1-wsza warstwa      ok. 52
Twardość [HRC] w temperaturze 400°C  ok. 51

PA, PB,PC, PD, PE, PF            =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-80  5,0  229 

 3,20/350  80-110  5,0  136 

 4,00/350  100-140  5,0  90 
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EL-TOOL 59
Opis
Wysokowydajna (150%) grubo otulona elektroda do wykonywania 
napraw narzędzi do pracy „na gorąco” wykonanych ze stali tego 
typu lub zbliżonej. Napoina charakteryzuje się doskonałą odporno-
ścią na zużycie ścierne w połączeniu z odpornością na udary i szoki 
termiczne.

Zastosowanie
Krawędzie tnące, trzpienie, kształtowniki, elementy kruszarek 
i rozdrabniarek, młotki młynów.

Temperatura podgrzewania i temperatura międzyściegowa powin-
na być na poziomie 400-550°C, w zależności od materiału bazowe-
go i szybkości odprowadzania ciepła. Wyższa temperatura jest za-
lecana w przypadku napawania dużych powierzchni. W przypadku 
napawania materiałów niskostopowych temperatura podgrzewania 
powinna być na poziomie 300-450°C, a dla stali pracujących „na go-
rąco” 450-600°C. Twardość i wytrzymałość uzyskuje się poprzez od-
puszczanie w temperaturze 530°C. Napawanie stali szybkotnących 
wymaga wstępnego wyżarzania zmiękczającego (2-4 godziny w tem-
peraturze 850°C) i podgrzewania 500-700°C. Zalecane jest również 
powolne chłodzenie (w piecu lub w piasku).

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]  ok. 59 po napawaniu
Twardość [HRC]  ok. 60 (odprężanie 2h w 530°C)
Twardość [HRC]  ok. 57 (1220°C hartowanie w oleju)
Twardość [HB]   ok. 250 (wyżarzanie zmiękczające 5h w 850°C)

PA, PB       =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  70-100  5,0  161 
 3,20/350  90-140  5,0  95 
 4,00/350  130-170  5,0  63 
 5,00/450  160-220  6,0  38 

EL-TOOL 63
Opis
Elektroda otulona przeznaczona do napawania narzędzi do tłocze-
nia, wykonanych ze stali H13 i stali typu „maraging”. Napoinę można 
obrabiać mechanicznie. Może być poddana obróbce cieplnej w celu 
osiągnięcia wyższej twardości.

Zastosowanie
Stemple, tłoczniki, ciągadła, napawanie powierzchni narzędzi do 
tłoczenia.

W wielu przypadkach elektroda może być stosowana bez późniejszej 
obróbki cieplnej. W przypadku napawania stali wysokowęglowych 
konieczne może być podgrzanie materiału i zastosowanie warstwy 
podkładowej z elektrody EL-29/9. Obróbka cieplna polega na wy-
grzaniu w temperaturze 480°C przez 4 godziny i powolnym chłodze-
niu z prędkością 50°C/h.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]        ok. 350 po napawaniu
Twardość [HRC]       ok. 55 (wygrzewanie w temperaturze  
               480°C przez 4h)

PA, PB, PC, PD, PE, PF   =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  50-70  4,0  213 
 3,20/350  70-100  5,0  157 
 4,00/350  90-120  5,0  104 

EL-TOOL 60
Opis
Grubo otulona, wysokowydajna (150%) elektroda przeznaczona do 
napawania narzędzi wykonanych ze stali szybkotnącej, materiałów 
niskostopowych oraz napawania krawędzi tnących. Napoina charak-
teryzuje się właściwościami zbliżonymi do stali szybkotnącej.

Zastosowanie
Narzędzia do dłutowania i strugania, narzędzia do gwintowania, świ-
dry, rozwiertaki, frezy.

Temperatura podgrzewania i temperatura międzyściegowa powinna 
być na poziomie 400-550°C, w zależności od materiału bazowego 
i szybkości odprowadzania ciepła. Wyższa temperatura jest zaleca-
na w przypadku napawania większych powierzchni. Napawanie stali 
szybkotnących wymaga wstępnego wyżarzania zmiękczającego (2-4 
godziny w temperaturze 850°C) i podgrzewania 500-700°C. Zalecane 
jest również powolne chłodzenie (w piecu lub w piasku).

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]   ok. 61 po napawaniu
Twardość [HRC]   ok. 64 (odprężanie 2h w 530°C)
Twardość [HRC]   ok. 62 (1220°C hartowanie w oleju)
Twardość [HB]    ok. 250 (wyżarzanie zmiękczające 5h w 850°C)

PA, PB, PC      =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,00/350  60-80  4,0  238 
 2,50/350  70-110  5,0  163 
 3,20/350  100-140  5,0  96 
 4,00/450  140-180  5,0  64 
 5,00/450  160-230  6,0  38 
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1.5. Ścieranie metal-metal na „gorąco” / korozja

EL-Ni Alloy C
Opis
Wysokoniklowa elektroda otulona o uzysku 160% przeznaczona do 
napawania elementów narażonych na korozję i utlenianie w pod-
wyższonych temperaturach. Napoina utwardza się pod wpływem 
zgniotu do ok. 400 HB. Przy wykonywaniu cienkich napoin należy 
stosować jako warstwę podkładową elektrodę EL-29/9. Generalnie 
elektroda przeznaczona jest do napawania elementów narażonych 
na szoki mechaniczne w połączeniu z działaniem korozyjnym w pod-
wyższonych temperaturach (400-750°C).

Zastosowanie
Narzędzia do pracy „na gorąco”, matryce kuźnicze, noże, uszczelnie-
nia pomp, narzędzia do cięcia i dziurkowania „na gorąco”.

W celu uniknięcia pęknięć, materiał należy podgrzać do 300-400°C 
w zależności od jego rodzaju.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  680
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      500
Wydłużenie A₅ [%]                >10
Twardość [HB]                 220 po napawaniu 
                         (400 po zgniocie)

PA, PB, PC, PD, PE, PF             =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-90  5,0  178 

 3,20/350  90-120  5,0  105 

 4,00/350  110-150  5,0  70 

 5,00/450  130-180  6,0  42 

EL-Ni Alloy 520
Opis
Wysokostopowa NiCrCoMoTiAlW elektroda otulona utwardzająca 
się wydzieleniowo o doskonałej kombinacji odporności na wysoką 
temperaturę i działanie korozji. Doskonałe właściwości kuziennicze.

Zastosowanie
Narzędzia do pracy „na gorąco”, matryce kuźnicze, narzędzia do cię-
cia i dziurkowania „na gorąco”.

W celu uniknięcia pęknięć, materiał należy podgrzać do 300-400°C 
w zależności od jego rodzaju. Zalecane jest również powolne chło-
dzenie po napawaniu.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]              300 po napawaniu
                      (420 po utwardzeniu)

PA, PB, PC, PD, PE, PF          =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  80-120  5,0  155 

 4,00/350  110-150  5,0  102 

 5,00/450  130-180  6,0  61 

EL-Ni Alloy Co
Opis
Wysokoniklowa elektroda otulona o uzysku 160%. Charakterystyka i 
skład chemiczny zbliżony do elektrody EL-Ni Alloy C, wzbogacona o 
kobalt. Napoina utwardza się pod wpływem zgniotu do ok. 400 HB. 
Przy wykonywaniu cienkich napoin należy stosować jako warstwę 
podkładową elektrodę EL-29/9. Generalnie elektroda przeznaczona 
jest do napawania elementów narażonych na szoki mechaniczne w 
połączeniu z działaniem korozyjnym w podwyższonych temperatu-
rach (400-750°C).

Zastosowanie
Narzędzia do pracy „na gorąco”, matryce kuźnicze, noże, uszczelnie-
nia pomp, narzędzia do cięcia i dziurkowania „na gorąco”.

W celu uniknięcia pęknięć, materiał należy podgrzać do 300-400°C 
w zależności od jego rodzaju.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  680
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      500
Wydłużenie A₅ [%]                >10
Twardość [HB]                 220 po napawaniu
                         (400 po zgniocie)

PA, PB, PC, PD, PE, PF             =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-90  5,0  178 

 3,20/350  90-120  5,0  105 

 4,00/350  110-150  5,0  70 

 5,00/450  130-180  6,0  42 

EL-Ni Special
Opis
Elektroda otulona o uzysku 220% przeznaczona do napawania na-
rzędzi i elementów narażonych na zużycie ścierne w połączeniu z 
zużyciem erozyjnym i udarami. Doskonałe właściwości spawalnicze.
Napoina zawiera bardzo twarde węgliki osadzone w odpornej na ko-
rozję osnowie niklowej.

Zastosowanie
Obudowy pomp i mieszadeł (soli, potasu ), przemysł chemiczny.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]      58 – 60 (osnowa 35 HRC, węgliki 65 HRC)

PA, PB, PC, PD, PE, PF  =+/~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  90-110  5,0  133 
 3,20/350  120-140  5,0  79 
 4,00/350  150-200  5,0  52 
 5,00/450  180-220  6,0  31 
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EL-Co 1
Opis
Elektroda otulona na bazie kobaltu o strukturze austenityczno-lede-
burycznej z wtrąceniami węglików chromu i wolframu.
Najtwardsza ze standardowych stopów kobaltu.
Napoina jest odporna na korozję, udary i zużycie ścierne, jak rów-
nież na szoki termiczne i mechaniczne. Napoina obrabialna tylko 
przez szlifowanie.

Zastosowanie
Panewki, wały, pompy, rolki, ostrza tnące, uszczelnienia.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]         po napawaniu: 55
                 w temperaturze 600°C: 44
                 w temperaturze 800°C: 34
Temperatura topnienia [°C]  1250-1290
Gęstość [g/cm³]        8,7

PA, PB, PC            =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  70-110  5,0  140 
 4,00/350  100-140  5,0  103 
 5,00/350  140-180  5,0  64 

EL-Co 6
Opis
Elektroda otulona na bazie kobaltu o strukturze austenityczno-lede-
burycznej z wtrąceniami węglików chromu i wolframu.
Napoina jest odporna na korozję, udary i zużycie ścierne, jak rów-
nież na szoki termiczne i mechaniczne. Napoina obrabialna mecha-
nicznie, łatwo się poleruje.

Zastosowanie
Ostrza tnące „na gorąco”, rolki, narzędzia do pracy „na gorąco”, 
zawory.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]         po napawaniu: 42
                 w temperaturze  300°C: 35
                 w temperaturze  600°C: 29
Temperatura topnienia [°C]  1280-1390
Gęstość [g/cm³]        8,3

PA, PB, PC            =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  70-110  5,0  140 
 4,00/350  100-140  5,0  103 
 5,00/350  140-180  5,0  64 

EL-Co 12
Opis
Elektroda otulona na bazie kobaltu o strukturze austenityczno-lede-
burycznej z wtrąceniami węglików chromu i wolframu.
Napoina jest odporna na korozję, udary i zużycie ścierne, jak rów-
nież na szoki termiczne i mechaniczne.

Zastosowanie
Ślimaki wytłaczarek, krawędzie tnące, ostrza pił, prowadnice.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]         po napawaniu: 48
                 w temperaturze  300°C: 37
                 w temperaturze  600°C: 32
Temperatura topnienia [°C]  1280-1320
Gęstość [g/cm³]        8,7

PA, PB, PC            =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  70-110  5,0  140 
 4,00/350  100-140  5,0  103 
 5,00/350  140-180  5,0  64 

EL-Co 25
Opis
Elektroda otulona na bazie kobaltu z dodatkiem 10% niklu w celu 
stabilizacji osnowy w podwyższonych temperaturach. Napoina jest 
odporna na korozję w wysokich temperaturach, udary oraz ekstre-
malne szoki termiczne i utlenianie.

Zastosowanie
Narzędzi do pracy „na gorąco”, elementy turbin gazowych, zawory, 
elementy pomp.

Właściwości mechaniczne
Twardość      [HB]   w temperaturze pokojowej: 285
          [HB]  w temperaturze 900°C: 140
          [HRC] po utwardzeniu: 45
Wydłużenie    [%]   w temperaturze 20°C: 5,5
              w temperaturze 800°C: 13

Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]: 20°C: 630
                         800°C: 300

Temperatura topnienia [°C]  1280-1390
Gęstość [g/cm³]        8,3

PA, PB, PC            =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  70-110  5,0  140 
 4,00/350  100-140  5,0  103 
 5,00/350  140-180  5,0  64 

EL-Co 21
Opis
Elektroda otulona na bazie kobaltu. Napoina jest odporna na koro-
zję, zużycie ścierne metal-metal oraz naciski. Napoina utwardza się 
przez zgniot do 45 HRC.

Zastosowanie
Narzędzi do kucia i formowania „na zimno” i „na gorąco”.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]        po napawaniu: 30
      [HB]         w temperaturze  300°C: 280
      [HRC]        po utwardzeniu: 45
Temperatura topnienia [°C]  1250
Gęstość [g/cm³]        8,3

PA,PB,PC            =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
3,20 / 350 70-110 5,0 140

4,00 / 350 100-140 5,0 103
5,00 / 350 140-180 5,0 64



Na
pa

w
an

ie
 i r

eg
en

er
ac

ja

1. Elektrody © ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżoneXII-11

1.6. Spawanie żeliwa

MOST Lastek 40E
Opis
Elektroda niklowa przeznaczona do spawania żeliwa szarego i ciągli-
wego. Umożliwia spawanie żeliwa zanieczyszczonego olejem i sma-
rem. Spoina o doskonałej obrabialności mechanicznej, pozbawiona 
porów i pęknięć. Do spawania we wszystkich pozycjach.

Zastosowanie
Spawanie żeliwa „na zimno”, pęknięte bloki silników, obudowy 
pomp, koła zębate, siedziska zaworów.

Spawać krótkimi ściegami przy niskim natężeniu prądu elektrodą o 
możliwie najmniejszej średnicy, tak aby wprowadzać jak najmniej 
ciepła. Napoiny przekuwać bezpośrednio po spawaniu kolejnych 
warstw, aby wyeliminować naprężenia skurczowe.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]:  >320
Wydłużenie A₅:                  >18%
Twardość [HB]:                  130 – 160

PA, PB, PC, PF, PE                 =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  75  1,0  58 

 3,20/350  100  1,0  36 

 4,00/350  125  1,0  20 

Zestaw (opak. 1kg) zawiera: 11 szt. Lastek 40E, 11 szt. Lastek 41E, 8 szt. Lastek 1900, 4 szt. Lastek 43.
Elektrody dostępne również w oddzielnych opakowaniach po 1kg.

MOST Lastek 43
Opis
Elektroda umożliwiająca spawanie żeliwa w przypadku, gdy elektro-
da niklowa nie pozwala na uzyskanie zadowalających efektów.
MOST Lastek 43 pozwala na uzyskanie gładkiej spoiny z doskona-
łym wtopieniem nawet na utlenionym żeliwie. Ze względu na ab-
sorbowanie węgla z żeliwa napoina jest twarda i nieobrabialna 
mechanicznie.
MOST Lastek 43 powinna być używana po żłobieniu elektrodą  
MOST Lastek 1900, jako podkład przed spawaniem elektrodami 
MOST Lastek 40E lub 41E.

Zastosowanie
Spawanie żeliwa złej jakości, bloki silników, utlenione elementy pie-
ców, naprawy defektów, warstwy podkładowe pod napawanie.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]:  >390

PA, PB, PC, PF, PE                 =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  100-120  1,0  38 

 4,00/350  120-140  1,0  25 

MOST Lastek 41E
Opis
Elektroda żelazowo-niklowa do spawania żeliwa szarego, sferoidal-
nego i stopowego. Ze względu na większą wytrzymałość i plastycz-
ność spoiny niż elektroda niklowa, nadaje się do wykonywania bar-
dziej obciążonych połączeń.

Zastosowanie
Regeneracja żeliwa szarego i stopowego.
Korpusy maszyn, bloki silników, koła zębate, narzędzia żeliwne, pom-
py, uzupełnianie defektów odlewniczych (dobra zgodność koloru).

Spawać krótkimi ściegami. Bezpośrednio po ułożeniu spoiny przekuć 
w celu wyeliminowania naprężeń skurczowych.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]:  >400
Wydłużenie A₅:                  >12%
Twardość [HB]:                  150 – 180

PA, PB, PC, PF, PE                 =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  75  1,0  64 

 3,20/350  90  1,0  38 

 4,00/350  115  1,0  21 

MOST Lastek 1900
Opis
Elektroda przeznaczona do żłobienia metali z wykorzystaniem stan-
dardowych źródeł prądu. Nie powoduje nawęglenia żłobionej po-
wierzchni. Stosowana we wszystkich pozycjach.

Zastosowanie
Przygotowanie żeliwa, zwłaszcza zaolejonego, do spawania, usuwa-
nie starych warstw przed napawaniem utwardzającym lub odbudo-
wą, odsłanianie pęknięć przed spawaniem.

Zastosowanie prądu stałego z polaryzacją „-” na elektrodzie przy-
spiesza żłobienie. Elektroda powinna być prowadzona pod kątem 
6-20° do żłobionej powierzchni (mniejszy kąt i większy prąd pozwa-
la na szybsze żłobienie i uzyskanie bardziej czystej powierzchni po 
żłobieniu).

PA, PB, PC, PF, PE        =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  90-150  1,0  46 

 3,20/350  130-240  1,0  27 

 4,00/350  180-300  1,0  18 

 5,00/350  220-350  1,0  9 
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Przygotowanie do spawania
●  zaokrąglenie wszystkich ostrych krawędzi
●  całkowite odsłonięcie i ograniczenie pęknięć 

(np. przez nawiercanie końca pęknięcia)

Ze względu na porowatą strukturę żeliwa, 
absorbującą oleje i ciecze (co ogranicza jego 
spawalność), przed spawaniem zanieczysz-
czenia te należy usunąć. Najlepszym rozwią-
zaniem tego problemu jest żłobienie

●  usuwa i wypala zanieczyszczenia i grafit z 
powierzchni żeliwa

●  nie powoduje nawęglania żłobionej 
powierzchni

●  zmniejsza ryzyko wystąpienia pęknięć i po-
rów podczas żłobienia

●  powoduje roztarcie zanieczyszczeń i grafi-
tu co utrudnia spawanie

●  powoduje powstanie ostrych krawędzi ku-
mulujących naprężenia, co może być przy-
czyną pęknięć

TAK
żłobienie

NIE
szlifowanie

Przygotowanie do spawania
● wykonanie warstwy podkładowej

W przypadku żeliwa złej jakości, zaolejone-
go, utlenionego, konieczne może być wyko-
nanie warstwy podkładowej elektrodą L43.

Spawanie
●  spawanie krótkimi, prostymi ściegami
●  elektrody o małych średnicach, prądy o 

niskim natężeniu
●  temperatura spawanego elementu, 

przez cały czas spawania nie powinna 
przekroczyć 100°C

●  bezpośrednio po spawaniu napoinę 
należy przekuć(po ułożeniu każdej 
warstwy)

W zależności od potrzeb należy zastoso-
wać jedną z elektrod L40E, L41E, L42E lub 
L47E.

Spawanie żeliwa „na zimno”

EL-CAST Ni
Opis
Elektroda niklowa przeznaczona do spawania żeliwa szarego i ciągli-
wego. Umożliwia spawanie żeliwa zanieczyszczonego olejem i sma-
rem. Spoina o doskonałej obrabialności mechanicznej, pozbawiona 
porów i pęknięć. Do spawania we wszystkich pozycjach.

Zastosowanie
Spawanie żeliwa „na zimno”, pęknięte bloki silników, obudowy 
pomp, koła zębate, siedziska zaworów.

Spawać krótkimi ściegami, przy niskim natężeniu prądu elektrodą o 
możliwie najmniejszej średnicy tak, aby wprowadzać jak najmniej 
ciepła. Napoinę przekuwać bezpośrednio po spawaniu, aby wyeli-
minować naprężenia skurczowe.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²] 400
Wydłużenie A₅ [%]                8
Twardość [HB]                 160

PA, PB, PC, PD, PF, PE, PG           =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  55-60  5,0  250 

 3,20/350  80-90  5,0  147 

 4,00/350  100-120  5,0  97 

 5,00/350  120-140  6,0  58 
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EL-CAST NiFe
Opis
Elektroda żelazowo-niklowa do spawania żeliwa szarego, sferoidal-
nego i stopowego. Ze względu na większą wytrzymałość i plastycz-
ność spoiny, niż elektroda niklowa, nadaje się do wykonywania bar-
dziej obciążonych połączeń.

Zastosowanie
Regeneracja żeliwa szarego i stopowego.
Korpusy maszyn, bloki silników, koła zębate, narzędzia żeliwne, pom-
py, uzupełnianie defektów odlewniczych (dobra zgodność koloru).

Spawać krótkimi ściegami. Bezpośrednio po nałożeniu spoinę prze-
kuć w celu wyeliminowani naprężeń skurczowych.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²] 500
Wydłużenie A₅ [%]               10
Twardość [HB]                 170

PA, PB, PC, PD, PF, PE, PG           =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-80  5,0  314 

 3,20/350  70-100  5,0  160 

 4,00/350  95-130  5,0  105 

 5,00/450  140-160  6,0  63 

EL-CAST NiFe 31
Opis
Zasadowo-grafitowa elektroda otulona z bimetalicznym  rdzeniem 
żelazowo-niklowym. Przeznaczona do spawania wszystkich ro-
dzajów żeliwa szarego oraz do łączenia żeliwa ze stalą, ale przede 
wszystkim do żeliwa sferoidalnego. Kolor napoiny oraz odporność 
korozyjna jest taka sama jak materiału rodzimego. Napoina charak-
teryzuje się bardzo dużą odpornością na pękanie oraz dużą wytrzy-
małością na rozciąganie. 

Zastosowanie
Regeneracja żeliwa szarego i sferoidalnego. Spawanie żeliwa ze sta-
lą. Korpusy maszyn, bloki silników, koła zębate, uzupełnianie defek-
tów odlewniczych (dobra zgodność koloru).

Spawać krótkimi ściegami, elektrodą o możliwie najmniejszej śred-
nicy, przy jak najniższym prądzie spawania w celu zminimalizowania 
wpływu ciepła. Bezpośrednio po nałożeniu spoinę przekuć w celu 
wyeliminowani naprężeń skurczowych.
W określonych przypadkach wskazane jest podgrzewanie do tempe-
ratury 300°C i powolne chłodzenie.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²] 500
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     350
Wydłużenie A₅ [%]                10
Twardość [HB]                 ok. 190

PA, PB, PC, PD, PF, PE, PG           =+/–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-80  5,0  314 

 3,20/350  70-100  5,0  160 

 4,00/350  95-130  5,0  105 

 5,00/450  140-160  6,0  63 

EL-CAST GG
Opis
Elektroda otulona umożliwiająca spawanie żeliwa, w przypadku gdy 
elektroda niklowa nie pozwala na uzyskanie zadowalających efek-
tów. Pozwala na uzyskanie gładkiej spoiny z doskonałym wtopie-
niem nawet na utlenionym żeliwie. Ze względu na absorbowanie 
węgla z żeliwa napoina jest twarda i nie obrabialna mechanicznie. 
Powinna być używana po żłobieniu elektrodą LASTEK 1900, jako war-
stwa finalna może by stosowana elektroda EL-CAST Ni lub EL-CAST NiFe.

Zastosowanie
Spawanie żeliwa złej jakości, bloki silników, utlenione elementy pie-
ców, naprawy defektów, warstwy odporne na zużycie ścierne na 
żeliwie.

Spawać krótkimi ściegami. Bezpośrednio po nałożeniu spoinę
przekuć w celu wyeliminowani naprężeń skurczowych.

PA, PB, PC, PE                  =+/–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,00/300  40-60  4,0  417 

 2,50/350  50-80  5,0  286 

 3,20/350  60-110  5,0  169 

 4,00/350  80-140  6,0  110 

 5,00/450  110-170  6,0  67 

EL-CAST NiCu
Opis
Zasadowo-grafitowa elektroda otulona z rdzeniem niklowo-mie-
dzianym. Przeznaczona przede wszystkim do napraw wad odlewni-
czych i defektów powstałych w procesie obróbki mechanicznej no-
wych odlewów.

Zastosowanie
Spawanie „na zimno” żeliwa szarego, staliwa i żeliwa ciągliwego. 
Koła zębate, uzupełnianie defektów odlewniczych, defekty powstałe 
podczas obróbki mechanicznej odlewów.

Spawać krótkimi ściegami, elektrodą o możliwie najmniejszej śred-
nicy przy jak najniższym prądzie spawania w celu zminimalizowania 
wpływu ciepła. Bezpośrednio po nałożeniu spoinę przekuć w celu 
wyeliminowani naprężeń skurczowych.
W pewnych przypadkach wskazane jest podgrzewanie do tempera-
tury 300°C i powolne chłodzenie.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²] 400
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²] :    300
Wydłużenie A₅ [%]                15
Twardość [HB]                 ok. 165

PA, PB, PC, PD, PF, PE              =+/–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  50-100  5,0  291 

 3,20/350  60-125  5,0  147 

 4,00/350  90-140  5,0  97 
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1.7. Spawnie niklu i stopów niklu

EL-Ni 82
Opis
Elektroda otulona na bazie niklu przeznaczona do spawania i plate-
rowania stali nisko- i wysokostopowych, spawania żeliwa, stopów 
niklu i wykonywania połączeń różnoimiennych. Napoina odpor-
na na pęknięcia oraz kruchość zarówno w niskich jak i w wysokich 
temperaturach.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, szklarski.
2.4605  NiCr23Mo16Al   2.4856  NiCr22
2.4630  NiCr20Ti       1.4876  X10NiCrAlTi32-20
2.4631  NiCr20TiAl     2.4858  NiCr21Mo(Alloy800) 
2.4669  NiCr15Fe7TiAl   2.4867  NiCr60-15
1.4958  X5NiCrAlTi31-20  2.4816  NiCr15Fe
2.4858  NiCr21Mo      1.4959  X8NiCrAlTi32-21
2.4817  LC-NiCr15Fe    2.4869  NiCr80-20 (Alloy 800 HT)
2.4851  NiCr23Fe      2.4870  NiCr 10
2.4851  NiCr23Fe      2.4952  NiCr20TiAl

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   650
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       380
Wydłużenie A₅ [%]                 35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -196°C  >32

PA, PB, PC, PD, PE, PF              =+/~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  60-100  5,0  209 

 3,20/350  80-140  5,0  133 

 4,00/350  120-180  5,0  88 

 5,00/450  150-240  6,0  52 

EL-Ni 182
Opis
Naprawy i łączenie stopów niklu, stali niklowych o zawartości 5 i 9% 
Ni, nierdzewnych stali kriogenicznych (do temp. –196°C), Incoloy 
800 i stali wysokotemperaturowych. Stosowana również do łącze-
nia materiałów różnoimiennych jak stal nierdzewna-stal niskostopo-
wa, stal nierdzewna-stopy niklu, spawanie stali trudno- spawalnych. 
Napoina odporna na pęknięcia, bardzo dobra odporność na roztwo-
ry kwasów, soli i wodorotlenków, stopionych soli w atmosferze utle-
niającej i nawęglającej.

Zastosowanie
Elementy pieców, palniki, elementy pracujące w wysokich tempera-
turach, cementownie, formy, zbiorniki, magazynowanie i transport 
ciekłych gazów, naprawa i konserwacja elementów; przemysł che-
miczny, petrochemiczny, szklarski.

2.4630  NiCr20Ti       2.4870  NiCr10
2.4631  NiCr20TiAl     2.4951  NiCr20Ti
2.4669  NiCr15Fe7Ti2Al   1.5637  12Ni14
2.4816  NiCr15Fe      1.5662  X8Ni9
2.4817  LC-NiCr15Fe    1.5680  X12Ni5
2.4851  NiCr23Fe      1.6900  X12NiCr18 9
2.4867  NiCr60-15      1.6903  X10CrNiTi 18 10
2.4869  NiCr80-20      1.6906  X5CrNi 18 10

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   650
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       380
Wydłużenie A₅ [%]                 35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -120°C  80

PA, PB, PC, PD, PE, PF              =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  60-100  4,0  130 

 3,20/350  80-140  5,0  96 

 4,00/350  120-180  5,0  63 

 5,00/450  150-240  6,0  38 

EL-Ni 182A
Opis
Wysokoniklowa elektroda otulona o uzysku 140% przeznaczona do 
spawania i platerowania stali nierdzewnych, kriogenicznych i wyso-
kotemperaturowych oraz do wykonywania połączeń różnoimien-
nych (np. stal niskostopowa ze stopami niklu lub miedzi). Napoina 
odporna na pęknięcia, bardzo dobra odporność na roztwory kwa-
sów, soli i wodorotlenków, stopionych soli w atmosferze utleniającej 
i nawęglającej.

Zastosowanie
Odlewy, wałki pieców i taśm, elementy transportujące ciekły gaz.

2.4630  NiCr20Ti       2.4870  NiCr10
2.4631  NiCr20TiAl     2.4951  NiCr20Ti
2.4669  NiCr15Fe7Ti2Al   1.5637  12Ni14
2.4816  NiCr15Fe      1.5662  X8Ni9
2.4817  LC-NiCr15Fe    1.5680  X12Ni5
2.4851  NiCr23Fe      1.6900  X12NiCr18 9
2.4867  NiCr60-15      1.6903  X10CrNiTi 18 10
2.4869  NiCr80-20      1.6906  X5CrNi 18 10

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   650
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       370
Wydłużenie A₅ [%]                 35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -120°C  82

PA, PB, PC, PD, PE, PF              =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  60-100  4,0  130 

 3,20/350  80-140  5,0  96 

 4,00/350  120-180  5,0  63 

 5,00/450  150-240  6,0  38 
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EL-Ni 190
Opis
Elektroda otulona do łączenia i napawania stopów Ni-Cu oraz do 
wykonywania połączeń różnoimiennych. Napoina charakteryzuje się 
doskonałymi właściwościami mechanicznymi, odpornością na dzia-
łanie wody morskiej, rozcieńczonych fluorowodorków i kwasu siar-
kowego oraz zasad.

Zastosowanie
Przemysł stoczniowy, produkcja soli, odsalacze wody morskiej, prze-
mysł chemiczny.

2.0872  CuNi10Fe1Mn (CuNi90/10)  2.4375  NiCu30Al (K-500)
2.0882  CuNi30Mn1Fe (CuNi70/30)  2.4361  LC-NiCu30Fe
2.4360  S-NiCu30Fe (alloy 400)     2.4365  G-NiCu30Nb

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²] 500
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     300
Wydłużenie A₅ [%]                >35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -196°C 50

PA, PB, PC, PD, PE, PF             =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-90  4,0  217 

 3,20/350  70-120  5,0  138 

 4,00/350  100-160  5,0  91 

 5,00/450  140-200  6,0  54 

EL-Ni C276
Opis
Wysokoniklowa elektroda otulona do spawania stopów NiCrMo (np. 
C 276). Napoina charakteryzuje się doskonałą odpornością na dzia-
łanie kwasu siarkowego, chlorków i tlenowców.

Zastosowanie
Formy kuziennicze, narzędzia do pracy „na gorąco”, stemple, prze-
bijaki, zawory.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  780
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      500
Wydłużenie A₅ [%]                25
Twardość [HB] po napawaniu         230
po utwardzeniu                 400

PA, PB, PC, PD, PE, PF             =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
4,00/350  90-140  5,0  96

EL-Ni 625
Opis
Wysokoniklowa elektroda otulona o uzysku 140% przeznaczona do 
spawania i platerowania stali nierdzewnych, kriogenicznych i wyso-
kotemperaturowych oraz do wykonywania połączeń różnoimien-
nych (np. stal niskostopowa ze stopami niklu lub miedzi). Napoina 
odporna na pęknięcia, bardzo dobra odporność na roztwory kwa-
sów, soli i wodorotlenków w atmosferze utleniającej i nawęglającej.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny, petrochemiczny, huty szkła.
1.4558  X2NiCrAlTi32-20   2.4856  NiCr22Mo9Nb
2.4631  NiCr 20 TiAl     2.4858  NiCr21Mo
2.4605  NiCr23Mo16Al    1.5662  X8Ni9 
2.4618  NiCr22Mo6Cu    1.5680  X12Ni5 
2.4619  NiCr22Mo7Cu    1.5681  GX10Ni5 
2.4630  NiCr20Ti       1.6907  X3CrNiN18-10
2.4641  NiCr21Mo6Cu    1.6967  X3CrNiMoN18-4
2.4660  NiCr20CuMo     1.4876  X10NiCrAlTi32-20(Alloy 800)
2.4951  NiCr20Ti        2.4816  NiCr15Fe
2.4817  LC-NiCu15Fe     1.4959  X8NiCrAlTi32-21(Alloy 800HT)
2.4851  NiCr23Fe

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   750
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       500
Wydłużenie A₅ [%]                 30
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -196°C  40

PA, PB, PC, PD, PE, PF              =+/~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  65-100  5,0  143 

 3,20/350  95-130  5,0  85 

 4,00/350  120-170  5,0  56 

 5,00/450  170-240  6,0  33 

EL-NiTi 3
Opis
Elektroda niklowa z niewielką zawartością tytanu (1-3%) przezna-
czona do spawania i napawania stopów niklu. Zalecana jest rów-
nież do wykonywania połączeń różnoimiennych (NiCu-stal, stal-Cu/
CuNi). Doskonała odporność na pękanie i korozję oraz działanie 
NaOH do 400 °C.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny i petrochemiczny, przemysł spożywczy, instala-
cje odsalania wody morskiej.

2.4060  Ni99,6     2.4109  NiMn1,5 USN N02200
2.4061  LC-Ni99,6   2.4110  NiMn2 N02201
2.4062  Ni99,4Fe   2.4116  NiMn5 N02205
2.4066  Ni99,2     2.4122  NiMn3Al
2.4068  LC-99     2.4128  NiAl4Ti Alloy 200
2.4106  NiMn1     2.4170  G-Ni95 201
2.4108  NiMn1C    2.4175  G-Ni93C 205

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  470
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      310
Wydłużenie A₅ [%]                >30
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -196°C 120

PA, PB, PC, PD, PE, PF             =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  70-90  5,0  244 

 3,20/350  90-120  5,0  148 

 4,00/450  110-160  5,0  98 
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1.8. Spawnie miedzi i stopów miedzi

EL-CuAl
Opis
Elektroda otulona przeznaczona do spawania brązów alumi-nio-
wych oraz zabezpieczania przed zużyciem i korozją powierzchni 
stalowych, staliwnych i żeliwnych (zwłaszcza zabezpieczanie przed 
zużyciem erozyjnym). Napoina łatwo obrabialna mechanicznie, od-
porna na działanie kwasów i wody morskiej.

Zastosowanie
Elementy pracujące w wodzie morskiej, przemysł chemiczny, śruby 
napędowe, uzupełnianie defektów odlewniczych, warstwa podkła-
dowa przy spawaniu miedzi ze stopami niklu.

Spawać utrzymując krótki łuk, przy wprowadzaniu możliwie naj-
mniejszej ilości ciepła, z dużą prędkością. Duże elementy należy 
podgrzać do ok. 200°C.

2.0916  CuAl 5    2.0928  G- CuAl 9
2.0920  CuAl 8    3.0460  CuZn 20 A2

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  420
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     180
Wydłużenie A₅ [%]                >20
Twardość [HB]                 180
Przewodność elektryczna [Sm/mm²]      8
Temperatura topnienia [°C]          1030
Gęstość [g/mm²]                7,7

PA, PB, PF                    =+/~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-70  5,0  305 

 3,20/350  90-110  5,0  181 

 4,00/350  130-150  5,0  119 
 5,00/350  150-200  5,0  76 

EL-Cu
Opis
Elektroda o otulinie zasadowej na bazie miedzi przeznaczona do 
spawania i napawania miedzi i jej stopów. Napoina jest wolna od 
pęknięć i porów. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami me-
chanicznymi oraz doskonałą przewodnością elektryczną.

Zastosowanie
Elementy komutatorów, połączenia elektryczne, elementy 
przyłączeniowe.

Ze względu na dużą przewodność cieplną, miedź należy podgrzewać 
do temperatury 300-600°C, stopy miedzi trochę niżej.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   200
Wydłużenie A₅ [%]                 25
Twardość [HB]                  40
Przewodność elektryczna [Sm/mm²]       15 – 20

PA, PB, PC, PD, PE, PF              =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  80-110  5,0  287 

 3,20/350  100-130  5,0  169 

 4,00/450  130-170  6,0  136 
 5,00/450  170-200  6,0  67 

EL-CuMn
Opis
Elektroda otulona przeznaczona do spawania, napawania i odbu-
dowy mosiądzów, brązów, miedzi oraz stali. Napoina ma doskonałe 
właściwości mechaniczne oraz jest odporna na korozję, kawitację, 
erozję oraz działanie wody morskiej.

Zastosowanie
Konstrukcje okrętowe, elementy pracujące w wodzie morskiej, prze-
mysł chemiczny (pompy, śmigła), ze względu na korzystny współ-
czynnik tarcia nadaje się do napawania elementów ślizgowych.

Spawać utrzymując krótki łuk, przy wprowadzaniu możliwie naj-
mniejszej ilości ciepła, z dużą prędkością. Duże elementy należy 
podgrzać do ok. 200°C.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   660
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      400
Wydłużenie A₅ [%]                 15
Twardość [HB]                  220

PA, PB, PF                     =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-80  5,0  240 

 3,20/350  80-120  5,0  142 

 4,00/350  120-150  5,0  94 
 5,00/450  150-200  6,0  56 

EL-CuSn
Opis
Elektroda do spawania brązów cynowych (Cu-Sn 6-8%),  mosiądzów 
(Cu-Zn) oraz brązów fosforowych. Stosowana również do wykony-
wania połączeń różnoimiennych. Zalecana do regeneracji brązów 
przerabianych plastycznie (Cu-Sn), do napawania mosiądzów, stali i 
staliwa. Napoina odporna na korozję w wodzie morskiej.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny i petrochemiczny, konstrukcje okrętowe i insta-
lacje odsalające wodę morską, śruby napędowe, tuleje, turbiny.

2.1010  CuSn2    2.1050  G-CuSn10    2.1086  G-CuSn10Zn
2.1016  CuSn4    2.1052  G-CuSn12    2.1090  G-CuSn7ZnPb
2.1020  CuSn6    2.1056  G-CuSn14    2.1096  G-CuSn5ZnPb
2.1030  CuSn8    2.1056  G-CuSn14 

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  300
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     140
Wydłużenie A₅ [%]                >20
Twardość [HB]                 110
Przewodność elektryczna [Sm/mm²]      15 – 20

PA, PB, PC, PD, PE, PF             =+/~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  80-110  5,0  287 

 3,20/350  100-130  5,0  169 

 4,00/450  130-170  6,0  136 
 5,00/450  170-200  6,0  67 
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1.9. Spawanie aluminium i stopów aluminium

EL-Al 99,8
Opis
Elektroda otulona do spawania czystego aluminium oraz stopów od-
lewniczych tego metalu.

Spawany obszar powinien być oczyszczony. Preferowane jest spa-
wanie w pozycji poziomej, utrzymując krótki łuk i dużą szybkość. 
W przypadku dużych elementów powinny one być podgrzane do 
150-200°C.
Elektrody do spawania aluminium są bardzo wrażliwe na wilgoć. 
Należy je przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgo-
cią. Jeśli to konieczne, suszyć w temperaturze 120°C przez  godzinę.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   85
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      55
Wydłużenie A₅ [%]                 25

PA, PB, PC, PF,                   =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  40-70  2,0  222 

 3,20/350  60-100  2,0  142 

 4,00/350  90-130  2,0  99 

EL-AlSi 12
Opis
Elektroda otulona do łączenia i regeneracji stopów aluminium i jego 
odlewów zawierających do 12% krzemu. Nadaje się również do łą-
czenia różnoimiennych stopów aluminium.

Spawany obszar powinien być oczyszczony. Preferowane jest spa-
wanie w pozycji poziomej, utrzymując krótki łuk i dużą szybkość. 
W przypadku dużych elementów powinny one być podgrzane do 
150-200°C.
Elektrody do spawania aluminium są bardzo wrażliwe na wilgoć. 
Należy je przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgo-
cią. Jeśli to konieczne, suszyć w temperaturze 120°C przez  godzinę.

3.2161  G-AlSi8Cu3   3.2383  G-AlSi10Mg(Cu)
3.2211  G-AlSi11     3.2581  G-AlSi12
3.2381  G-AlSi10Mg   3.2583  G-AlSi12(Cu)

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  200
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     80
Wydłużenie A₅ [%]                14

PA, PB, PC, PF                  =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-80  2,0  222 

 3,20/350  70-100  2,0  143 

 4,00/350  100-130  2,0  87 

 5,00/450  120-150  2,0  56 

EL-AlSi 5
Opis
Elektroda otulona do spawania stopów aluminium przerabianych 
plastycznie oraz odlewów stopów tego metalu.

Spawany obszar powinien być oczyszczony. Preferowane jest spa-
wanie w pozycji poziomej, utrzymując krótki łuk i dużą szybkość. 
W przypadku dużych elementów powinny one być podgrzane do 
150-200°C.
Elektrody do spawania aluminium są bardzo wrażliwe na wilgoć. 
Należy je przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgo-
cią. Jeśli to konieczne, suszyć w temperaturze 120°C przez godzinę.

3.2151  G-AlSi6Cu4  3.2341  G-AlSi5Mg
3.2305  AlMgSi    3.3206  AlMgSi0,5
3.2315  AlMgSi1    3.3210  ALMgSi0,7 

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  120
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     90
Wydłużenie A₅ [%]                20

PA, PB, PC,  PF                 =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-80  2,0  222 

 3,20/350  70-100  2,0  143 

 4,00/350  100-130  2,0  87 
 5,00/450  120-150  2,0  56 

EL-AlMn
Opis
Elektroda otulona do łączenia i regeneracji stopów aluminiowo-
-manganowych przerabianych plastycznie oraz stopów aluminium 
zawierających do 3% magnezu.

Spawany obszar powinien być oczyszczony. Preferowane jest spa-
wanie w pozycji poziomej, utrzymując krótki łuk i dużą szybkość. 
W przypadku dużych elementów powinny one być podgrzane do 
150-200°C.
Elektrody do spawania aluminium są bardzo wrażliwe na wilgoć. 
Należy je przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgo-
cią. Jeśli to konieczne, suszyć w temperaturze 120°C przez godzinę.

3.0506  AlMn0,6    3.3328  Al99,9Mg2
3.0515  AlMn     3.3527  AlMgMn
3.3315  AlMg1     3.3535  AlMg3
3.3318  Al99,9Mg1  3.3541  G-AlMg3

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  110
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     40
Wydłużenie A₅ [%]                20

PA, PB, PC, PF                  =+

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  50-80  2,0  222 

 3,20/350  70-100  2,0  143 

 4,00/350  100-130  2,0  87 
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1.10.  Spawanie stali różnoimiennych i trudnospawalnych oraz stali o nieznanym składzie 
chemicznym

EL-4370
Opis
Elektroda przeznaczona do spawania materiałów różnoimiennych i 
trudnospawalnych. Typowe zastosowania obejmują spawanie sta-
li manganowych, sprężynowych, narzędziowych i wysokowęglo-
wych. Elektroda przeznaczona jest również do wykonywania warstw 
podkładowych (buforowych, przejściowych) przy napawaniu 
utwardzającym. Austenityczna napoina utwardza się przez zgniot. 
Charakteryzuje się doskonałą odpornością na kawitację, szoki ter-
miczne oraz pękanie w podwyższonych temperaturach.

Zastosowanie
Materiały typu Hardox, niemagnetyczne stale austenityczne, auste-
nityczne stale manganowe, ferrytyczne stale chromowe, połączenia 
różnoimienne, naprawy warsztatowe; przemysł samochodowy, ce-
mentowy, cukrowniczy, kolejowy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  >550
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      >350
Wydłużenie A₅ [%]                >35
Udarność KV [J] w temperaturze +25°C   >75
Twardość [HB]                 180 (350 po zgniocie)

PA, PB, PC, PF, PE                =+,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  60-90  4,0  217 

 3,20/350  80-120  5,0  135 

 4,00/450  100-150  5,0  92 
 5,00/450  150-190  6,0  54 

EL-Ni 182
Opis
Naprawy i łączenie stopów niklu, stali niklowych o zawartości 5 i 9% 
Ni, nierdzewnych stali kriogenicznych (do temp. –196°C), Incoloy 
800 i stali wysokotemperaturowych. Stosowana również do łącze-
nia materiałów różnoimiennych jak stal nierdzewna-stal niskostopo-
wa, stal nierdzewna-stopy niklu, spawanie stali trudno- spawalnych. 
Napoina odporna na pęknięcia, bardzo dobra odporność na roztwo-
ry kwasów, soli i wodorotlenków, stopionych soli w atmosferze utle-
niającej i nawęglającej.

Zastosowanie
Elementy pieców, palniki, elementy pracujące w wysokich tempera-
turach, cementownie, formy, zbiorniki, magazynowanie i transport 
ciekłych gazów; przemysł chemiczny, petrochemiczny, szklarski, na-
prawa i konserwacja elementów.

2.4630  NiCr20Ti        2.4870  NiCr10
2.4631  NiCr20TiAl      2.4951  NiCr20Ti
2.4669  NiCr15Fe7Ti2Al    1.5637  12Ni14
2.4816  NiCr15Fe       1.5662  X8Ni9
2.4817  LC-NiCr15Fe     1.5680  X12Ni5
2.4851  NiCr23Fe       1.6900  X12NiCr18 9
2.4867  NiCr60-15       1.6903  X10CrNiTi 18 10
2.4869  NiCr80-20       1.6906  X5CrNi 18 10

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  650
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      380
Wydłużenie A₅ [%]                35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -120°C 80

PA, PB, PC, PD, PE, PF             =+,
 Średnica /

długość mm  Prąd A Kg /
opakowanie

 Szt. /
opakowanie

 2,50/300  60-100  4,0  130 

 3,20/350  80-140  5,0  96 

 4,00/350  120-180  5,0  63 
 5,00/450  150-240  6,0  38 

EL-29/9
Opis
Elektroda o napoinie austenityczno-ferrytycznej przeznaczona do 
spawania stali wysokowęglowych oraz stali o nieznanym składzie 
chemicznym. Spawanie stali różnoimiennych (stali nierdzewnych 
ze stalami niskowęglowymi) i stali trudnospawalnych (narzędziowe, 
manganowe, sprężynowe). Napoina charakteryzuje się doskonałą 
odpornością na pękanie i na działanie kwasów. Stosowana jako war-
stwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym.

Zastosowanie
Spawanie matryc kuźniczych, spawanie stali typu Hardox, spawanie 
hydrauliki siłowej, spawanie staliwa, podkład pod napawanie utwar-
dzające, spawanie stali różnoimiennych, spawanie stali o nieznanym 
składzie chemicznym, spawanie stali manganowych, sprężynowych 
i narzędziowych.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  810
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      620
Wydłużenie A₅ [%]                25
Udarność KV [J] w temperaturze +25°C   25
Twardość [HB ]                 270 (430 po zgniocie)

PA, PB, PC, PF, PE                =+, ~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,00/300  40-60  4,0  343 

 2,50/300  50-80  4,0  226 

 3,20/350  80-110  5,0  142 
 4,00/450  100-140  5,0  94 
 5,00/450  130-180  6,0  54 
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1.11. Elektrody specjalne

MOST Lastek 1000
Opis
Elektroda otulona przeznaczona do cięcia wszystkich stali oraz ma-
teriałów nieżelaznych, bez konieczności stosowania sprężonego 
powietrza.
Duża szybkość cięcia. Nie przegrzewa się więc może być wykorzy-
stana w całości. Podczas cięcia nie powoduje nawęglenia krawędzi 
ciętych elementów. Pozwala na cięcie zarówno w pozycji poziomej, 
jak i w pionowej.

Zastosowanie
Cięcie wszystkich metali, także tych których przecinane z wykorzy-
staniem palnika acetylenowego jest utrudnione: stal nierdzewna, 
aluminium, żeliwo, brązy, stopy miedzi. Prace kotłownicze, rozbiór-
kowe, otwory pod śruby i sworznie, usuwanie nitów.

Elektrodę należy prowadzić prostopadle do ciętej powierzchni.

PA, PG   =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/350  120-160  1,0  46 

 3,20/350  160-250  1,0  28 

 4,00/350  200-350  1,0  14 
 5,00/350  260-390  1,0  8 

MOST Lastek 1001
Opis
Elektroda otulona generująca skoncentrowany łuk elektryczny prze-
znaczona do podgrzewania metali bez pozostawiania napoiny.
Pozostałością zastosowania elektrody jest niewielka łatwousuwal-
na zgorzelina. Elektroda może być stosowana do podgrzewania przy 
gięciu i prostowaniu profili i płyt.

Zastosowanie
Gięcie i prostowanie profili. Lokalne podgrzewanie elementów.

Długość łuku: 15-20 mm od grzanej powierzchni.

Właściwości mechaniczne
Ciepło z elektrody:   680 [kJ] dla średnicy 4,00 mm
            430 [kJ] dla elektrody 3,20 mm

PA, PB, PC, PF, PE   =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  130-160  1,0  22 

 4,00/350  200-230  1,0  14 

MOST Lastek 1008
Opis
Elektroda otulona przeznaczona do spawania pod wodą.

Zastosowanie
Podwodne spawanie konstrukcji „off shore”, spawanie rurociągów, 
spawanie konstrukcji na platformach wiertniczych.
Prace remontowe w portach, na statkach i przy śluzach.

Łączone powierzchnie powinny być czyste, pozbawione rdzy, farby i 
innych zanieczyszczeń. Spawać tylko przy wykorzystaniu prądu sta-
łego o napięciu ok. 65V. Należy stosować uchwyty spawalnicze prze-
znaczone do spawania pod wodą.
 
Właściwości mechaniczne
Uzyskane parametry wytrzymałościowe uzależnione są od rodzaju 
łączonych elementów i sposobu chłodzenia. Generalnie parame-
try wytrzymałościowe i twardość są wyższe niż przy spawaniu na 
powietrzu.

Rm [MPa]        540 - przy spawaniu na powietrzu
            564 - przy spawaniu pod wodą
Udarność (ISO-V) [J]  62 - przy spawaniu na powietrzu
            32 - przy spawaniu pod wodą

PA, PB, PC, PF, PE   =–

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 3,20/350  90-145  5,0  137 

 4,00/350  130-220  5,0  96 

MOST Lastek 1900
Opis
Elektroda przeznaczona do żłobienia metali (w tym stali nierdzew-
nych i stopów miedzi) z wykorzystaniem standardowych źródeł prą-
du. Nie powoduje nawęglenia żłobionej powierzchni. Stosowana we 
wszystkich pozycjach.

Zastosowanie
Przygotowanie żeliwa (zwłaszcza zaolejonego) do spawania, usuwa-
nie starych warstw przed napawaniem utwardzającym lub odbudo-
wą, odsłanianie pęknięć przed spawaniem, fazowanie i ukosowanie 
materiałów itp.

Zastosowanie prądu stałego z polaryzacją „-” na elektrodzie przy-
spiesza żłobienie, lecz możliwe jest stosowanie prądu prze-mien-
nego. Elektroda powinna być prowadzona pod kątem 6-20° do żło-
bionej powierzchni (mniejszy kąt i większy prąd pozwala na szybsze 
żłobienie i uzyskanie bardziej czystej powierzchni po żłobieniu).

PA, PB, PC, PF, PE  =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 2,50/300  90-150  1,0  46 

 3,20/350  130-240  1,0  27 

 4,00/350  180-300  1,0  18 
 5,00/350  220-350  1,0  9 
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MOST Lastek 1010
Opis
Elektroda spawalnicza przeznaczona do zgrzewania punktowego.
Pozwala na zastąpienie zgrzewarek punktowych oraz innych oporo-
wych urządzeń do zgrzewania oraz połączeń nitowych. 
W przypadku zgrzewania z pełnym przetopem pozwala na łączenie 
blach o łącznej grubości do 10 mm, a w przypadku łączenia bez peł-
nego przetopu grubość łączonych elementów może być większa niż 
10 mm.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny (zgrzewanie blach ze stali nierdzewnej do pro-
fili bez konieczności wiercenia otworów), prace ogólnospawalnicze 
(mocowanie blach, osłon itp.), przemysł samochodowy (mocowanie 
poszyć podłóg, dachów itp.).
Zajarzyć łuk elektryczny, trzymając elektrodę prostopadle do łączo-
nych powierzchni. Utrzymując krótki łuk, należy rozgrzać powierzch-
nie, a następnie „wcisnąć” elektrodę w roztopiony metal. W zależ-
ności od planowanego sposobu połączenia powierzchni (na wskroś 
lub bez całkowitego przetopu – co uwarunkowane jest też grubością 
łączonych elementów) w odpowiednim  momencie cofnąć elektro-
dę do pozycji wyjściowej.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  650
Wytrzymałość na ścinanie [N/mm²]     520
Wydłużenie A₅ [%]                35 

PA                        =–,~

 Średnica /
długość mm  Prąd A Grubość A

mm
 Szt. /

opakowanie
 1,50/300  50-100  1-3  1,0 

 2,00/300  90-140  4-6  1,0 

 2,50/300  140-180  6-10  1,0 

 3,20/350  190-320  11-14  1,0 

 4,00/350  250-350  *  1,0 

*)  Łączenie blach o grubości powyżej 10 mm, bez całkowitego 
przetopu

1.12. Elektrody rdzeniowe

EL-TUBE 60 T
Opis
Elektroda rdzeniowa o dużej zawartości węglików chromu przezna-
czona do napawania elementów narażonych na zużycie ścierne i 
umiarkowane udary. Lico napoiny jest gładkie i łatwo się poleruje. 
Elektroda może być stosowana do napawania stali węglowych i sto-
powych, jak również do stali manganowych.

Zastosowanie
Elementy kruszarek, łyżki koparek, młotki kruszarek wykonane ze 
stali manganowych, wykładziny zsypów, elementy przesiewaczy, itp.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]   55-60

PA          =+, ~

Cechy charakterystyczne elektrod rdzeniowych to:
●  bardzo duża wydajność
●  maksymalna twardość już po pierwszej warstwie
●  niskie prądy napawania
●  duża szybkość nakładania napoiny – brak deformacji i podtopień
●  bezżużlowość
●  niewielkie wprowadzanie ciepła
●  ograniczenie wymieszania
●  brak strat.

Elektrody rdzeniowe dostępne są w średnicy 6 mm, 8 mm i 12 mm. 
Pomimo tak dużych średnic przeznaczone są do napawania z wyko-
rzystaniem standardowych uchwytów spawalniczych. 

 Średnica /
długość mm  Prąd A Kg /

opakowanie
 Szt. /

opakowanie
 6,00  80-130  4,5  50 

 8,00  140-190  4,5  30 

 12,00  190-260  4,5  20 

EL-TUBE 55 T
Opis
Elektroda rdzeniowa o dużej zawartości węglików chromu prze-
znaczona do napawania elementów narażonych na zużycie ścierne 
i umiarkowane udary. Lico spoiny jest gładkie i łatwo poleruje się. 
Elektroda może być stosowana do stali węglowych i stopowych, jak 
również żeliwa.

Zastosowanie
Młotki kruszarek, elementy wentylatorów, elementy maszyn bu-
dowlanych, krawędzie i zęby łyżek koparek, rolki kruszarek, itp.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    50-55

PA           =+, ~
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EL-TUBE 65 T
Opis
Elektroda rdzeniowa wypełniona węglikami wolframu, chromu, wa-
nadu, molibdenu i niobu przeznaczona do napawania elementów 
narażonych na zużycie ścierne i umiarkowane obciążenia dynamicz-
ne pracujących w temperaturze do 760°C. Zapewnia doskonałą od-
porność na zużycie ścierne już po pierwszej warstwie.

Zastosowanie
Elementy wentylatorów, elementy kruszarek, zsypy żużla, itp.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    60-65

PA          =+, ~

EL-TUBE 68 T
Opis
Elektroda rdzeniowa o napoinie z dużą zawartością węglików wol-
framu rozmieszczonych w osnowie bogatej w węgliki chromu. 
Przeznaczona do napawania elementów narażonych na zużycie 
ścierne pracujących w środowisku korozyjnym.

Zastosowanie
Elementy wentylatorów, pompy cementu, elementy pogłębiarek,  
itp.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]   64-68

PA          =+, ~

EL-TUBE 62 T
Opis
Elektroda rdzeniowa wypełniona węglikami przeznaczona do napa-
wania elementów narażonych na zużycie ścierne i duże obciążenia 
dynamiczne. Doskonała do napawania jednowarstwowego.

Zastosowanie
Elementy kruszarek, przenośniki śrubowe, elementy zsypowe, zęby 
pogłębiarek, ślimaki transportowe, itp.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    58-62

PA           =+, ~

EL-TUBE 66 T
Opis
Elektroda rdzeniowa której napiona, ze względu na dużą zawar-
tość węglików wolframu oraz węglików chromu, charakteryzuje się 
doskonałą odpornością na zużycie ścierne w połączeniu z umiar-
kowanymi udarami. Duża zawartość chromu zwiększa odporność 
korozyjną.

Zastosowanie
Podajniki ślimakowe, wentylatory, zsypy, młotki kruszarek, itp.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    63-67

PA           =+, ~

1.13. Wskazówki dotyczące napawania utwardzającego
Pęknięcia
Zwiększenie odporności na zużycie oraz wyższa zawartość dodatków stopowych, 
powoduje podwyższenie tendencji napoiny do powstawania pęknięć powierzchnio-
wych. Pojawiają się one podczas chłodzenia na skutek różnicy współczynników roz-
szerzalności cieplnej materiału podłoża i materiału napoiny. Pęknięcia te normalnie 
nie wnikają w materiał podłoża i w żaden sposób nie osłabiają przyczepności na-
poiny do podłoża. Pęknięcia powinny powstawać w poprzek ściegów a odległości 
między nimi powinna być nie mniejsza niż 2-3 cm.

Twardość napoiny Maksymalna ilość warstw
65 albo wyżej 1 - 2

50-64 2 - 3

40-50 3 - 5

Liczba warstw
Przy napawaniu utwardzającym należy unikać wykonywania zbyt grubych napo-
in. Grube napoiny charakteryzują się pęknięciami powierzchniowymi. Co więcej, 
wraz ze wzrostem twardości napoiny tendencja do pękania wzrasta. Jeżeli stop nie 
został przeznaczony i specjalnie "zaprojektowany" do wykonywania napoin wielo-
warstwowych, wówczas należy zwrócić szczególną uwagę na liczbę warstw. Gdy 
konieczne jest wykonanie większej liczby warstw niż przewiduje to specyfikacja ma-
teriału, wówczas najpierw należy wykonać odbudowę regenerowanego elementu, 
w celu zmniejszenia tej liczby.

Sposoby układania napoin

Podłużne równoległe ściegi na 
elementach pracujących z ma-

teriałem skalnym

Napawanie w "kratkę" na ele-
mentach pracujących z lepkim 
materiałem drobnoziarnistym

Napoina punktowa w obsza-
rach w mniejszym stopniu na-

rażonych na zużycie

Podłużne ściegi i zabezpieczo-
ne krawędzie na elementach 
pracujących z drobnoziarni-

stym materiałem sypkim
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2. DRUTY
2.1. Warstwy podkładowe

EL-4370
Opis
Drut przeznaczony do spawania materiałów różnoimiennych i trud-
nospawalnych. Typowe zastosowania obejmują spawanie stali man-
ganowych, sprężynowych, narzędziowych i wysokowęglowych. 
Drut przeznaczony jest również do wykonywania warstw podkłado-
wych (buforowych, przejściowych) przy napawaniu utwardzającym. 
Austenitryczna napoina utwardza się przez zgniot. Charakteryzuje 
się doskonałą odpornością na kawitacje, szoki termiczne oraz pęka-
nie w podwyższonych temperaturach.

Zastosowanie
Materiały typu Hardox, niemagnetyczne stale austenityczne, auste-
nityczne stale manganowe, ferrytyczne stale chromowe, połącze-
nia różnoimienne. Naprawy warsztatowe, przemysł samochodowy, 
przemysł cementowy, kolejnictwo, przemysł cukrowniczy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  >590
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]     >315
Wydłużenie A₅ [%]                >40
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C  >100
Twardość [HB]                  180 po napawaniu
                         (350 po zgniocie)

Gaz M11, M32                 MIG =+    TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG/TIG  15,0/10,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/10,0 

 2,0  TIG  10,0 

 2,4  TIG  10,0 

 3,2  TIG  10,0 

 4,0  TIG  10,0 

 5,0  TIG  10,0 

DRUTY LITE

EL-29/9
Opis
Wysokostopowa napoina do spawania stali o nieznanym składzie 
chemicznym, stali różnoimiennych i stali trudnospawalnych (na-
rzędziowe, manganowe, sprężynowe itp.). Z uwagi na dużą zawar-
tość ferrytu napoina charakteryzuje się doskonałą odpornością na 
pękanie. Duża odporność na działanie kwasów. Stosowana jako 
warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym. Struktura 
austenityczno-ferrytyczna.

Zastosowanie
Spawanie stali o nieznanym składzie chemicznym, stali różno-imien-
nych i trudnospawalnych (narzędziowe, manganowe, sprężynowe 
itp.), warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²]  750
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      500
Wydłużenie A₅ [%]                >20
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C  25
Twardość [HB]                  240 po napawaniu
                         (350 po zgniocie)

Gaz M11                    MIG =+    TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG/TIG  15,0/5,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

 4,0  TIG  5,0 

 5,0  TIG  5,0 

DRUTY RDZENIOWE

F-240 K
Opis
Do spawania elementów ze stali manganowej (typu „Hadfield”) na-
rażonych na duże udary. Napoina jest niemagnetyczna, wolna od 
pęknięć i utwardza się przez zgniot. Struktura austenityczna.

Zastosowanie
Szczęki kruszarek, elementy torów kolejowych, łyżki koparek, ele-
menty ze stali manganowej.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]       200 po napawaniu
              (450 po zgniocie)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

1,6  20-26  160-260  15,0 

2,0  22-27  240-280  15,0 

2,4  24-28  260-340  15,0 

2,8  25-29  320-400  15,0 

F-200 K
Opis
Napoina odporna na korozję, temperaturę i szoki termiczne do tem-
peratury 850°C. Ze względu na duże wydłużenie (40%) nadaje się 
do stosowania jako warstwa podkładowa przed napawaniem utwar-
dzającym i do łączenia stali różnoimiennych i trudnospawalnych. 
Struktura austenityczna.

Zastosowanie
Stale manganowe, stale trudnospawalne, warstwy podkładowe 
przed napawaniem utwardzającym.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]       180 po napawaniu
               (400 po zgniocie)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A  Kg/opak.  Szt./opak.

 1,6  20-26  160-260  15,0  217 

 2,0  22-27  240-280  15,0  135 

 2,4  24-28  260-340  15,0  92 

 2,8  25-29  320-400  15,0  54 
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F-250 K
Opis
Wysokomanganowa i wysokochromowa napoina odporna na ko-
rozję, niemagnetyczna, o dużej plastyczności. Stosowana jako war-
stwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym (zwłaszcza przy 
powtórnej regeneracji zużytych elementów). Napoina odporna na 
ściskanie, naprężenia i udary. Struktura austenityczna.

Zastosowanie
Warstwa podkładowa, naprawa elementów wykonanych ze stali 
manganowych, koła żurawi, wysokorozciągliwych narzędzi 
i matryc.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]      200-250 po napawaniu
             (500 po zgniocie)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  240-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  320-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-4370
Opis
Drut przeznaczony do spawania materiałów różnoimiennych i trud-
nospawalnych. Typowe zastosowania obejmują spawanie stali man-
ganowych, sprężynowych, narzędziowych i wysokowęglowych. 
Drut przeznaczony jest również do wykonywania warstw podkłado-
wych (buforowych, przejściowych) przy napawaniu utwardzającym. 
Austenityczna napoina utwardza się przez zgniot. Charakteryzuje się 
doskonałą odpornością na kawitacje, szoki termiczne oraz pękanie 
w podwyższonych temperaturach.

Zastosowanie
Materiały typu Hardox, niemagnetyczne stale austenityczne, auste-
nityczne stale manganowe, ferrytyczne stale chromowe, połącze-
nia różnoimienne. Naprawy warsztatowe, przemysł samochodowy, 
przemysł cementowy, kolejnictwo, przemysł cukrowniczy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   >600
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       >400
Wydłużenie A₅ [%]                 >32
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   >32
Twardość [HB]                   180 po napawaniu
                          (350 po zgniocie)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  19-22  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  240-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  320-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

DRUTY RDZENIOWE

F-4337
Opis
Wysokostopowa napoina do spawania stali o nieznanym składzie 
chemicznym, stali różnoimiennych i stali trudnospawalnych (na-
rzędziowe, manganowe, sprężynowe itp.). Z uwagi na dużą zawar-
tość ferrytu napoina charakteryzuje się doskonałą odpornością na 
pękanie. Duża odporność na działanie kwasów. Stosowana jako 
warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym. Struktura 
austenityczno-ferrytyczna.

Zastosowanie
Spawanie stali o nieznanym składzie chemicznym, stali różnoimien-
nych i stali trudnospawalnych (narzędziowe, manganowe, sprężyno-
we itp.), warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   800
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       580
Wydłużenie A₅ [%]                 >20
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   40
Twardość [HB]                   240 po napawaniu
                          (350 po zgniocie)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  19-22  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  240-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  320-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 
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2.2. Udary / ścieranie / naciski

EL-250 HB
Opis
Niskostopowy drut lity przeznaczony do napawania elementów na-
rażonych na zużycie.

Zastosowanie
Części maszyn, rolki, szyny.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]     225-275

Gaz CO₂, M21, I1   MIG =+  TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
  0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,0  TIG  5,0 

DRUTY LITE

EL-350 HB
Opis
Niskostopowy drut lity przeznaczony do napawania elementów na-
rażonych na zużycie.

Zastosowanie
Części maszyn, sprzęgła, wały, rolki, szyny.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]       370

Gaz CO₂, M21, I1     MIG =+  TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

1,0  MIG  15,0 

1,2  MIG  15,0 

1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

2,0  TIG  5,0 

2,4  TIG  5,0 

3,0  TIG  5,0 

EL-500 HB
Opis
Drut lity przeznaczony do napawania elementów narażonych na zu-
życie ścierne i naciski, wykonanych ze stali konstrukcyjnych, staliwa, 
stali manganowych.

Zastosowanie
Części maszyn, walce, czopy wałów, rolki, szyny.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]     47-52

Gaz CO₂, M21, I1    MIG =+

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG/TIG  15,0/5,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

EL-600 HB
Opis
Stopowa, wolna od pęknięć, twarda napoina odporna na ściera-
nie i udary. W przypadku materiału rodzimego trudnospawalne-
go zalecana jest warstwa podkładowa EL-4370 lub podgrzewanie. 
Struktura: martenzytyczna

Zastosowanie
Koła kruszarki, elementy czerpaków, kołogniotów, warstwa finalna 
przy napawaniu stali manganowych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]       59

Gaz CO₂, M2, M3, I1    MIG =+  TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

EL-650 HB
Opis
Drut lity przeznaczony do napawania elementów pracujących na go-
rąco, narażonych na zużycie ścierne, udary i temperatury do 500°C.

Zastosowanie
Części maszyn, matryce, walce.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]      57-59

Gaz Argon, M21     MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 



Na
pa

w
an

ie
 i r

eg
en

er
ac

ja

2. Druty © ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżoneXII-25

DRUTY RDZENIOWE

F-450
Opis
Obrabialna, niskostopowa napoina do napawania wielowarstwo-
wego. W przypadku materiału rodzimego z dużą zawartością węgla, 
wymagana jest warstwa podkładowa lub podgrzewanie. Struktura: 
bainityczno-martenzytyczna.

Zastosowanie
Wieńce kół, ogniwa łańcuchowe, łańcuchy czerpakowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]                      450

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-600 / F-606 / F-609
Opis
Stopowa, wolna od pęknięć, twarda napoina odporna na ścieranie 
i udary. W przypadku materiału rodzimego trudnospawalnego zale-
cana jest warstwa podkładowa F-250 K lub podgrzewanie. Struktura: 
martenzytyczna.

Zastosowanie
Koła kruszarki, elementy czerpaków, kołogniotów; warstwa finalna 
przy napawaniu stali manganowych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]                     54-57

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-600 TiC
Opis
Napoina C-, Cr-, Ti-, Mo- przeznaczona do elementów narażonych 
na duże zużycie ścierne w połączeniu z naprężeniami udarowymi. 
Struktura: martenzytyczna z wtrąceniami węglików tytanu.

Zastosowanie
Rolki kruszarek w cementowniach, młyny pyłowe, młoty.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    56-58

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

F-601
Opis
Napoina Cr-, Mo-, W-, V- o wysokiej odporności na ścieranie i uda-
ry, utrzymująca wysoką twardość w temperaturze do 550°C. W 
celu zwiększenia twardości może być obrabiana cieplnie. Struktura: 
martenzytyczna

Zastosowanie
Młoty, rolki walców, zęby czerpaków.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]                     55-58

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-612
Opis
Wysokochromowy drut rdzeniowy do napawania warstw odpornych 
na zużycie ścierne o mikrostrukturze martenzytycznej. Napoina od-
porna na korozję, kawitację i duże naciski (metal-metal) w tempera-
turze do 500°C. Struktura martenzytyczna.

Zastosowanie
Rolki prowadzące, armatura, pompy płuczkowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    54-56

Gaz –         =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

F-720
Opis
Napoina przeznaczona do napawania elementów narażonych na 
naprężenia udarowe, tarcie metal-metal oraz ścieranie i erozję. 
Struktura martenzytyczna z wtrąceniami węglików boru.

Zastosowanie
Czerpaki, przenośniki ślimakowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    63-68

Gaz –         =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 
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2.3. Ścieranie mineralne

F-42
Opis
Wolna od pęknięć, obrabialna, odporna na korozję napoina Cr-, Ni-, 
Mo- przeznaczona do elementów narażonych na zużycie ścierne w 
połączeniu z umiarkowanymi naprężeniami udarowymi.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny i spożywczy.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]     41-44

Gaz M13        =+

DRUTY RDZENIOWE

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

F-56
Opis
Napoina wysokostopowa C-, Cr- przeznaczona do dużych powierzch-
ni narażonych na duże mineralne zużycie ścierne i umiarkowane 
udary. Najlepsze wyniki napawania uzyskuje się po drugiej warstwie. 
Maksymalna zalecana grubość napoiny 10 mm.

Zastosowanie
Płyty wielowarstwowe, przenośniki ślimakowe, łopaty wentylatorów.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    58-60

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-55 Mo
Opis
Napoina C-, Cr-, Mo- odporna na wysokie mineralne zużycie ścierne 
i temperaturę do 450°C.

Zastosowanie
Pompy, mieszadła, rolki kruszarek, elementy wirników, ślimaki prze-
nośników śrubowych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    57-60

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

F-59
Opis
Napoina o dużej zawartości węgla i chromu, wolna od szlaki, z dużą 
zawartością węglików chromu o wysokiej odporności na ścieranie i 
umiarkowane udary.

Zastosowanie
Narzędzia rolnicze, koparki, przenośniki śrubowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    59-61

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  18-26  120-220  15,0 

 1,6  20-26  120-280  15,0 

 2,0  22-27  160-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 
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F-59 L
Opis
Napoina zbliżona właściwościami do F-59, ale o wyższej odporności 
na korozję.

Zastosowanie
Narzędzia rolnicze, koparki, przenośniki śrubowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    59

Gaz M13       =+

DRUTY RDZENIOWE

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  120-280  15,0 

 2,0  22-27  160-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-380  15,0 

F-61
Opis
Napoina C-, Cr-, Nb-, B- z zawartością specjalnych węglików o wyso-
kiej twardości, odporna na wysokie zużycie ścierne.

Zastosowanie
Sprzęt górniczy, świdry ziemne, przenośniki śrubowe, wirniki, czer-
paki, wentylatory.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    63

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-60
Opis
Napoina z zawartością węglików chromu i niobu odporna na 
duże zużycie ścierne. Maksymalna ilość warstw – trzy. Napoina 
nieobrabialna.

Zastosowanie
Przemysł stalowy, górniczy, cementowy.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    61-63

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-62
Opis
Napoina zawierająca węgliki niobu i inne twarde węgliki.

Zastosowanie
Płyty trudnościeralne, urządzenia grudkujące, młyny walcowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    60-63

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

F-64
Opis
Odporna na duże zużycie mineralne w wysokich temperaturach na-
poina C-, Cr-, B-, W-, V- o twardej mikrostrukturze martenzytycznej z 
węglikami. Może być stosowana do napawania jednowarstwowego 
bez znaczącej straty twardości. W temp. 400°C redukcja twardości 
ok. 15%, w temp. 600°C ok. 25%

Zastosowanie
Przemysł cementowy, mineralny, cegielnie.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    62-64

Gaz –         =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-65
Opis
Napoina C-, Cr-, Mo-, Nb-, V-, W- zawierająca ekstremalnie twar-
de węgliki. Przeznaczona do napawania elementów narażonych na 
duże zużycie mineralne w temperaturze do 650°C. W temp. 400°C 
redukcja twardości ok. 4%, w temp. 650°C ok. 10%

Zastosowanie
Stożki wielkiego pieca, spiekalnie, przenośniki śrubowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    63-65

Gaz –         =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 
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DRUTY RDZENIOWE

F-67
Opis
Napoina C-, Cr-, V- przeznaczona do elementów narażonych na 
ekstremalne zużycie ścierne w podwyższonych temperaturach. 
Drobnoziarnista struktura zapobiega wymyciu podłoża, co pozwala 
osiągnąć wysoką odporność na zarysowanie.

Zastosowanie
Pompy szlamowe, cementownie.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    64-67

Gaz –         =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-68
Opis
Napoina C-, Cr-, B- przeznaczona do ekstremalnie twardego i bez-
korozyjnego napawania powierzchni narażonych na duże zużycie 
mineralne również w wysokich temperaturach. Struktura ledebu-
rytyczna utrzymująca wiele różnych nadeutektycznych węglików. 
Zalecana maksymalna grubość napoiny – 8 mm (1-2 warstwy). W 
temp. 400°C redukcja twardości ok. 5%, w temp. 600°C ok. 10%

Zastosowanie
Młyny pyłowe, obudowy pieców koksowniczych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    66-68

Gaz –         =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-75
Opis
Napoina zbliżona właściwościami do F-59, ale o wyższej odporności 
na korozję.

Zastosowanie
Narzędzia rolnicze, koparki, przenośniki śrubowe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    59

Gaz M13       =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

F-78
Opis
Napoina C-, Cr-, Nb-, B- z zawartością specjalnych węglików 
o wysokiej twardości, odporna na wysokie zużycie ścierne.

Zastosowanie
Sprzęt górniczy, świdry ziemne, przenośniki śrubowe, wirniki, 
czerpaki, wentylatory.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    63

Gaz –         =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 
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2.4. Ścieranie metal-metal / Napawanie stali narzędziowych

EL-250 HB
Opis
Niskostopowy drut lity przeznaczony do napawania elementów na-
rażonych na zużycie.

Zastosowanie
Części maszyn, rolki, szyny.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]         225-275

Gaz CO₂, M21, Argon (I1)  MIG =+  TIG =–

DRUTY LITE

EL-350 HB
Opis
Niskostopowy drut lity przeznaczony do napawania elementów na-
rażonych na zużycie.

Zastosowanie
Części maszyn, sprzęgła, wały, rolki, szyny.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]         370

Gaz CO₂, M21, Argon (I1)  MIG =+  TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,0  TIG  5,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,0  TIG  5,0 

EL-500 HB
Opis
Drut lity przeznaczony do napawania elementów narażonych na zu-
życie ścierne i naciski, wykonanych ze stali konstrukcyjnych, staliwa, 
stali manganowych.

Zastosowanie
Części maszyn, walce, czopy wałów, rolki, szyny.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    47-52

Gaz CO₂, M21, I1   MIG =+ 

EL-600 HB
Opis
Stopowa, wolna od pęknięć, twarda napoina odporna na ściera-
nie i udary. W przypadku materiału rodzimego trudnospawalne-
go zalecana jest warstwa podkładowa EL-4370 lub podgrzewanie. 
Struktura: martenzytyczna

Zastosowanie
Koła kruszarki, elementy czerpaków, kołogniotów, warstwa finalna 
przy napawaniu stali manganowych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]        59

Gaz CO₂, M2, M3, Argon   MIG =+  TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG/TIG  5,0/15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 
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EL-650 HB
Opis
Drut lity przeznaczony do napawania elementów pracujących „na 
gorąco”, narażonych na zużycie ścierne, udary i temperatury do 
500°C.

Zastosowanie
Części maszyn, matryce, walce.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]     57-59

Gaz Argon, M21    MIG =+  TIG =– 

EL-3348
Opis
Drut przeznaczony do regeneracji stali szybkotnących z wysoką od-
pornością na udary.

Zastosowanie
Rozdrabniacze, narzędzia do obróbki drewna, narzędzia pracujące 
„na zimno”.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]     57-62

Gaz Argon        MIG =+  TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 2,4  TIG  5,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  TIG  5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 2,4  TIG  5,0 
 3,2  TIG  5,0 

DRUTY LITE

EL-2343
Opis
Drut do regeneracji narzędzi pracujących „na gorąco”, jak również 
do regeneracji krawędzi tnących narzędzi pracujących „na gorąco” 
i „na zimno”. 

Zastosowanie
Narzędzia do pracy na gorąco, krawędzie tnące.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]        52-57

Gaz Argon, M2, M3 CO₂   MIG =+  TIG =–

EL-2367
Opis
Drut do regeneracji narzędzi pracujących „na gorąco” jak również 
do regeneracji węglowych lub niskostopowych narzędzi pracujących 
„na gorąco”. Napoina obrabialna mechanicznie.

Zastosowanie
Narzędzia pracujące „na gorąco”.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]             37-42

Gaz M11-M13, M21-M23, Argon   MIG =+  TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 2,4  TIG  5,0 
 3,2  TIG  5,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 2,4  TIG  5,0 
 3,2  TIG  5,0 

WZ 50
Opis
Napoina C-, Cr-, V-, W- przeznaczona do regeneracji i odbudowy 
narzędzi pracujących „na gorąco”. Obrabialna, możliwa obróbka 
cieplna, utrzymuje twardość w temperaturze do 550°C. Struktura 
martenzytyczna.

Zastosowanie
Trzpienie, matryce do kucia, kute matrycowo narzędzia, noże do 
pracy „na gorąco”.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]     48-50

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 
 1,6  20-26  160-260  15,0 
 2,0  22-27  220-280  15,0 
 2,4  24-28  260-340  15,0 
 2,8  25-29  300-400  15,0 
 3,2  26-30  320-460  15,0 

WZ 57
Opis
Wysokostopowa napoina odporna na ścieranie i wysokie tempera-
tury przeznaczona do regeneracji i produkcji narzędzi pracujących 
„na gorąco”.

Zastosowanie
Formy odlewnicze, matryce pracujące w wysokich temperaturach.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]    48-50 (utwardzalna pod wpływem temp. do 58 HRC)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 
 1,6  20-26  160-260  15,0 
 2,0  22-27  220-280  15,0 
 2,4  24-28  260-340  15,0 
 2,8  25-29  300-400  15,0 
 3,2  26-30  320-460  15,0 

DRUTY RDZENIOWE
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WZ 55
Opis
Drut rdzeniowy C-, Cr-, V- z dużą zawartością W przeznaczony do 
spawania stali do pracy „na gorąco”. Napoina obrabialna specjalny-
mi narzędziami, obróbka cieplna możliwa, utrzymuje twardość w 
temperaturze do 600°C.

Zastosowanie
Trzpienie, matryce do kucia, kute matrycowo narzędzia, noże do 
pracy „na gorąco”.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]                     52-54

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

WZ 59
Opis
Napoina odporna na ścieranie i wysokie temperatury o charak-
terystyce stali szybkotnącej, przeznaczona do regeneracji i pro-
dukcji narzędzi pracujących „na gorąco” i „na zimno”. Struktura: 
martenzytyczna

Zastosowanie
Stemple, matryce.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]                     57-59

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

DRUTY RDZENIOWE

EL-Co 6
Opis
Napoina o strukturze austenityczno-ledeburytycznej z węglikami 
chromu i wolframu odporna na korozję, ścieranie, naprężenia uda-
rowe oraz ekstremalne szoki termiczne. Obrabialna narzędziami z 
twardego metalu.

Zastosowanie
Zawory parowe i chemiczne, elementy pracujące w wysokich tem-
peraturach (ostrza kleszczy, noże itp.).

Właściwości mechaniczne
Twardość  [HRC] w temperaturze pokojowej: 42
      [HRC] w temperaturze 300°C:    35
      [HRC] w temperaturze 600°C:    29
Temperatura topnienia [°C]           1280-1390
Gęstość [g/cm³]                 8,3

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

EL-Co 12
Opis
Napoina stellitowa odporna na wysokie zużycie ścierne, szoki ter-
miczne i korozję.

Zastosowanie
Krawędzie tnące noży, narzędzia wykorzystywane w przemyśle 
drzewnym, tworzyw sztucznych, celulozowo-papierniczym, włó-
kienniczym i chemicznym.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC] w temperaturze pokojowej: 48
      [HRC] w temperaturze 300°C:    37
      [HRC] w temperaturze 600°C:    32
Temperatura topnienia [°C]           1280-1320
Gęstość [g/cm³]                 8,7

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 
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EL-Co 21
Opis
Napoina stellitowa o najwyższej odporności na obciążenia dyna-
miczne, korozję i temperaturę. Obrabialna, utwardza się pod wpły-
wem zgniotu.

Zastosowanie
Gniazda zaworów, przemysł chemiczny.

Właściwości mechaniczne
Twardość  [HRC] w temperaturze pokojowej: 30
      [HB] w temperaturze  300°C:    280
      [HB] po utwardzeniu:        280
Temperatura topnienia [°C]           1250
Gęstość [g/cm³]                 8,3

Gaz M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

DRUTY RDZENIOWE

2.5. Ścieranie metal-metal „na gorąco” / Korozja

EL-Ni Alloy C
Opis
Drut przeznaczony do napawania elementów narażonych na korozję 
i utlenianie w podwyższonych temperaturach do 400°C. 

Zastosowanie
Narzędzia do pracy na gorąco, matryce kuźnicze, noże, uszczelnienia 
pomp, narzędzia do cięcia i dziurkowania „na gorąco”.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  >780
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      >470
Wydłużenie A₅ [%]                >35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 200°C  >80

Gaz Argon(TIG), Argon/He 30(MIG)      MIG =+  TIG =–

DRUTY LITE

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

EL-Co 1
Opis
Najtwardsza z grupy „standardowych” napoina stellitowa o struk-
turze austenityczno-ledeburytycznej, odznaczająca się wysoką od-
pornością na korozję (zwłaszcza kwasy), udary, ekstremalne zużycie 
ścierne i szoki termiczne. Obrabialna tylko przez szlifowanie.

Zastosowanie
Obrotowe pierścienie uszczelniające.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC] w temperaturze pokojowej: 55
      [HRC] w temperaturze 600°C:    44
      [HRC] w temperaturze 800°C:    34
Temperatura topnienia [°C]           1250-1290
Gęstość [g/cm³]                 8,7

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

DRUTY RDZENIOWE

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 
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EL-Co 6
Opis
Napoina o strukturze austenityczno-ledeburytycznej z węglikami 
chromu i wolframu odporna na wysoką korozję i ścieranie, naprę-
żenia udarowe oraz ekstremalne szoki termiczne. Obrabialna narzę-
dziami z twardego metalu.

Zastosowanie
Zawory parowe i chemiczne, elementy pracujące w wysokich tem-
peraturach (ostrza kleszczy, noże itp.).

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC] w temperaturze pokojowej:  42
      [HRC] w temperaturze 300°C:     35
      [HRC] w temperaturze 600°C:     29
Temperatura topnienia [°C]            1280-1390
Gęstość [g/cm³]                  8,3

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

EL-Co 12
Opis
Napoina stellitowa odporna na wysokie zużycie ścierne, szoki ter-
miczne i korozję.

Zastosowanie
Krawędzie tnące noży, narzędzia wykorzystywane w przemyśle 
drzewnym, tworzyw sztucznych, celulozowo-papierniczym, włó-
kienniczym i chemicznym.

Właściwości mechaniczne
Twardość w temperaturze pokojowej [HRC]:  48
      w temperaturze 300°C [HRC]:     37
      w temperaturze 600°C [HRC]:     32
Temperatura topnienia [°C]            1280-1320
Gęstość [g/cm³]                  8,7

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

DRUTY RDZENIOWE

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

EL-Co 21
Opis
Napoina stellitowa najwyższej odporności na obciążenia dynamicz-
ne, korozję i temperaturę. Obrabialna, utwardza się pod wpływem 
zgniotu.

Zastosowanie
Gniazda zaworów, przemysł chemiczny.

Właściwości mechaniczne
Twardość w temperaturze pokojowej [HRC]:  30
      w temperaturze 300°C [HB]:     280
      po utwardzeniu [HB]:         280
Temperatura topnienia [°C]            1250
Gęstość [g/cm³]                  8,3

Gaz M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

EL-Co 25
Opis
Spoiwo na bazie kobaltu z dodatkiem 10% niklu stabilizującym osno-
wę w podwyższonych temperaturach. Napoina jest odporna na ko-
rozję w wysokich temperaturach, udary oraz ekstremalne szoki ter-
miczne i utlenianie.

Zastosowanie
Narzędzia do pracy „na gorąco”, elementy turbin gazowych, zawory, 
elementy pomp, itp.

Właściwości mechaniczne
Twardość w temperaturze pokojowej [HB]:  285
      w temperaturze 900°C [HB]:    140
      po utwardzeniu [HRC]:        45
Temperatura topnienia [°C]           1300
Gęstość [g/cm³]                 8,3

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  20-25  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 
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2.6. Spawanie żeliwa

F-NiFe 36
Opis
Drut rdzeniowy Ni- (36%), Fe- do spawania żeliwa oraz łączenia stali 
z żeliwem. Spoina jest obrabialna, odznacza się ekstremalnie niskim 
współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.

Zastosowanie
Naprawa elementów żeliwnych

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]                      140-160

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

DRUTY LITE I RDZENIOWE

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

F-NiFe 60/40
Opis
Drut rdzeniowy Ni-, Fe- do spawania żeliwa i łączenia stali z żeliwem. 
Dostępny również w postaci drutu litego.

Zastosowanie
Żeliwo odlewane odśrodkowo, żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]                      160-190

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 

MOST Lastek 11
Opis
Pręty do spawania gazowego, przeznaczone do napraw, napawania 
i spawania żeliwa. Napoina, kolorem i strukturą, zbliżona jest do że-
liwa szarego. Spoina i strefa przejściowa jest w pełni obrabialna me-
chanicznie. Mogą być stosowane do napawania powierzchni narażo-
nych na korozje i zużycie ścierne.

Zastosowanie
Kolektory wydechowe, bloki silników, obudowy pomp, miski olejo-
we, koła zębate i łańcuchowe, naprawy defektów odlewniczych.

Oczyścić uszkodzone miejsce. Zwiększyć powierzchnie styku najle-
piej przez żłobienie. Podgrzać do temperatury ok. 400°C. Stosować 
topnik Lastek 11. Lokalnie podgrzewać materiał do czerwoności. 
Płomień powinien by nieznacznie utleniający. 
W celu uniknięcia porów, nie należy jednorazowo nakładać zbyt du-
żej warstwy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   240-330
Twardość [HB]                   185

Średnica
mm 

Kg /
opakowanie

4,0 5,0 

6,0 5,0 

MOST Lastek 415
Opis
MOST Lastek 415 to otulony pręt przeznaczony do uzupełniania 
ubytków w żeliwie metodą TIG. Topnik zawarty w otulinie zapewnia 
doskonałe połączenie nawet w przypadku spawania „kłopotliwych” 
rodzajów żeliwa. Uzyskana napoina charakteryzuje się doskonały-
mi właściwościami mechanicznymi i jest obrabialna mechanicznie. 
Doskonale nadaje się do napawania krawędzi narzędzi wykonanych 
z żeliwa oraz do uzupełniania defektów odlewniczych.

Zastosowanie
Naprawy narzędzi i form wykonanych z żeliwa, uzupełnianie wad 
odlewniczych.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HB]    160-200

Gaz Argon      =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0
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2.7. Spawanie niklu i stopów niklu

EL-Ni 4155
Opis
Drut lity do spawania niklu (do 450°C) i jego stopów oraz do łączenia 
stopów niklu ze stalą, staliwem i miedzią. Spoina odporna na tem-
peratury do -196°C.

Zastosowanie
Nikiel i jego stopy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   450
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       300
Wydłużenie A₅ [%]                 >25
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   150

Gaz Argon   MIG =+   TIG =–

DRUTY LITE I RDZENIOWE

EL-Ni 4806
Opis
Nierdzewny, żaroodporny drut do łączenia i napraw stopów niklu, 
stali wysokotemperaturowych oraz do połączeń austenityczno-fer-
rytycznych pracujących w temperaturach do 550°C. Spoina odporna 
na temperatury w zakresie od -269°C do 900°C.

Zastosowanie
Nikiel i jego stopy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   620
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       380
Wydłużenie A₅ [%]                 >35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   90

Gaz Argon   MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

EL-Ni 4377
Opis
Drut do łączenia i napraw stopów NiCu oraz połączeń stopów miedzi 
ze stalami. Temperatury pracy do 425°C.Spoina odporna na tempe-
ratury do -196°C.

Zastosowanie
Nikiel i jego stopy, stopy miedzi.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   500
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       300
Wydłużenie A₅ [%]                 >35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -40°C   120

Gaz Argon   MIG =+   TIG =–

EL-Ni 4831
Opis
Drut odznaczający się wysoką odpornością na korozję przeznaczony 
do łączenia i napawania podobnych materiałów odpornych na ko-
rozję i wysokie temperatury, stali kriogenicznych, stopów niklu oraz 
połączeń austenityczno-ferrytycznych pracujących w temperaturach 
do 550°C. Spoina odporna na temperatury w zakresie od -196°C do 
1.100°C.

Zastosowanie
Nikiel i jego stopy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm   [N/mm²]  760
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      420
Wydłużenie A₅ [%]                 >30
Udarność ISO-V [J] w temperaturze -40°C   60

Gaz Argon   MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,2  MIG  15,0 

 1,6  TIG  5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  TIG  5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 
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EL-Ni 4886
Opis
Nierdzewny drut do łączenia i napraw stopów niklu, stali wysoko-
temperaturowych oraz do ich połączeń ze stalami niskostopowymi, 
wysokostopowymi i staliwem. Temperatury pracy do 400°C. Spoina 
odporna na temperatury do -196°C.

Zastosowanie
Nikiel i jego stopy, do łączenia i napraw stopów niklu, stali wysoko-
temperaturowych oraz do ich połączeń ze stalami niskostopowymi.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   780
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       500
Wydłużenie A₅ [%]                 >25
Twardość [HB]                   230 po napawaniu
                          (400 po zgniocie)

Gaz Argon (TIG), Argon/HE (MIG)  MIG =+   TIG =–

DRUTY RDZENIOWE

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,2  MIG  15,0 

 1,6  TIG  5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

EL-Ni 21 / EL-Ni 6
EL-Ni 12 / EL-Ni 1

Opis
Napoiny Ni-, Si-, Cr-, B- na bazie niklu o charakterystyce odpowiada-
jącej napoinom stellitowym, zwłaszcza pod kątem twardości, odpor-
ności na korozję, temperaturę, ścieranie i szoki termiczne.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny, nuklearny, nikiel i jego stopy.

Właściwości mechaniczne
Twardość [HRC]                   33-36
Twardość [HRC]                   41-43
Twardość [HRC]                   45-48
Twardość [HRC]                   55-60

Gaz I1, M13:  98-99% Argon na 1 - 2 % tlenu  =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  220-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  300-400  15,0 
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2.8. Spawanie miedzi i stopów miedzi

EL-CuAl 8
Opis
Drut przeznaczony do spawania brązów aluminiowych oraz zabez-
pieczania przed zużyciem i korozją powierzchni stalowych, staliw-
nych i żeliwnych (zwłaszcza zabezpieczanie przed zużyciem ero-
zyjnym). Napoina łatwo obrabialna mechanicznie, odporna na 
działanie kwasów i wody morskiej.

Zastosowanie
Elementy pracujące w wodzie morskiej, przemysł chemiczny, śruby 
napędowe, uzupełnianie defektów odlewniczych, warstwy podkła-
dowe przy spawaniu miedzi ze stopami niklu.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   >430
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       >200
Wydłużenie A₅ [%]                 >40
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   >100

Gaz Argon  MIG =+   TIG =–

DRUTY LITE

EL-CuSn 6
Opis
Drut do spawania brązów cynowych (Cu-Sn 6-8%),  mosiądzów (Cu-
Zn) oraz brązów fosforowych. Stosowany również do wykonywania 
połączeń różnoimiennych. Zalecany do regeneracji brązów przera-
bianych plastycznie (Cu-Sn), do napawania mosiądzów, stali i stali-
wa. Napoina odporna na korozję w wodzie morskiej.

Zastosowanie
Przemysł chemiczny i petrochemiczny, konstrukcje okrętowe i insta-
lacje odsalające wodę morską, śruby napędowe, tuleje oraz turbiny.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  220-360
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      >150
Wydłużenie A₅ [%]                20
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C  >80

Gaz Argon  MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG  15,0 

 2,0  TIG  10,0 

 3,0  TIG  10,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  TIG  10,0 

 2,0  TIG  10,0 

 3,0  TIG  10,0 

EL-CuSn
Opis
Do spawania czystej miedzi.

Zastosowanie
Materiały typu SE – Cu (2.0070), SW – Cu (2.0076), SF – Cu (2.0090), 
OF – Cu (2.0040).

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  210-240
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      >100
Wydłużenie A₅ [%]                30
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   >80

Gaz Argon, Ar+He, He  MIG =+   TIG =–

EL-CuSi 3
Opis
Drut do spawania miedzi z zawartością krzemu.

Zastosowanie
Miedź, miedź niskostopowa, miedź z zawartością cynku, uzupełnia-
nie defektów na stalach średnio i niskostopowych oraz żeliwie.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  >350
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      >120
Wydłużenie A₅ [%]                40
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C  >60

Gaz Argon  MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/10,0 

 2,0  TIG  10,0 

 3,0  TIG  10,0 

 4,0  TIG  10,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/10,0 

 2,0  TIG  10,0 

 3,0  TIG  10,0 



XII-382. Druty© ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżone

Na
pa

w
an

ie
 i r

eg
en

er
ac

ja

2.9. Spawanie aluminium i stopów aluminium 

DRUTY LITE

EL-Al 99,8
Opis
Drut do spawania czystego aluminium oraz stopów odlewniczych z 
czystego Al. 

Zastosowanie
Spawanie czystego aluminium.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   40-60
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       60-80
Wydłużenie A₅ [%]                 25-35

Gaz Argon   MIG =+   TIG ~

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 3,0  TIG  5,0 
 4,0  TIG  5,0 

EL-AlSi 5
Opis
Drut do spawania stopów aluminium przerabianych plastycznie oraz 
odlewów z siluminu.

Zastosowanie
Spawanie stopów aluminium.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  120-150
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      50
Wydłużenie A₅ [%]                10-18

Gaz Argon  MIG =+   TIG ~

EL-AlSi 12
Opis
Drut do łączenia i regeneracji stopów aluminium i jego odlewów za-
wierających do 12% krzemu. Nadaje się również do łączenia różno-
imiennych stopów aluminium. 

Zastosowanie
Spawanie aluminium zawierającego do 12% krzemu oraz łączenia 
różnoimiennych stopów aluminium.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  160-190
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      70
Wydłużenie A₅ [%]                10-15

Gaz Argon  MIG =+   TIG ~

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 3,0  TIG  5,0 
 4,0  TIG  5,0 

EL-AlMg 3
Opis
Drut aluminiowy z zawartością ok. 3% magnezu do spawania sto-
pów AlMg.

Zastosowanie
Materiały na bazie aluminium z zawartością magnezu takie jak: 
AlMg 1,8 (3.3326), AlMg 3 (3.3535), AlMn 1 (3.0515).

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   175-205
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       80-100
Wydłużenie A₅ [%]                 15-20

Gaz Argon  MIG =+   TIG ~

EL-AlMg 5
Opis
Drut aluminiowy z zawartością ok. 5% magnezu do spawania sto-
pów AlMg.

Zastosowanie
Materiały na bazie aluminium z zawartością magnezu takie jak: 
AlMg 1 (3.3315), AlMg 3 (3.3535), AlMg 5 (3.3555), AlMn 1 (3.0515).

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   220-260
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       100-135
Wydłużenie A₅ [%]                 15-25

Gaz Argon  MIG =+  TIG ~

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 3,0  TIG  5,0 
 4,0  TIG  5,0 Średnica

mm Typ Kg /
opakowanie 

 0,8  MIG  15,0 
 1,0  MIG  15,0 
 1,2  MIG  15,0 
 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 
 2,0  TIG  5,0 
 3,0  TIG  5,0 
 4,0  TIG  5,0 
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2.10.  Spawanie stali różnoimiennych i trudnospawalnych oraz stali o nieznanym składzie 
chemicznym

DRUTY LITE

EL-Ni 4806
Opis
Nierdzewny, żaroodporny drut do łączenia i napraw stopów niklu, 
stali wysokotemperaturowych oraz do połączeń austenityczno-fer-
rytycznych pracujących w temperaturach do 550°C. Spoina odporna 
na temperatury w zakresie od -269°C do 900°C.

Zastosowanie
Nikiel i jego stopy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   620
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       380
Wydłużenie A₅ [%]                 >35
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   90

Gaz Argon   MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 1,0  MIG  15,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

EL-4370
Opis
Drut przeznaczony do spawania materiałów różnoimiennych i trud-
nospawalnych. Typowe zastosowania obejmują spawanie stali man-
ganowych, sprężynowych, narzędziowych i wysokowęglowych. 
Drut przeznaczony jest również do wykonywania warstw podkłado-
wych (buforowych, przejściowych) przy napawaniu utwardzającym. 
Austenityczna napoina utwardza się przez zgniot. Charakteryzuje się 
doskonałą odpornością na kawitacje, szoki termiczne oraz pękanie 
w podwyższonych temperaturach.

Zastosowanie
Materiały typu Hardox, niemagnetyczne stale austenityczne, auste-
nityczne stale manganowe, ferrytyczne stale chromowe, połącze-
nia różnoimienne. Naprawy warsztatowe, przemysł samochodowy, 
przemysł cementowy, kolejnictwo, przemysł cukrowniczy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]   >590
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]       >315
Wydłużenie A₅ [%]                 >40
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C   >100
Twardość [HB]                   180 po napawaniu
                          (350 po zgniocie)

Gaz I1, M11, M32   MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG/TIG  15,0/10,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/10,0 

 2,0  TIG  10,0 

 2,4  TIG  10,0 

 3,2  TIG  10,0 

 4,0  TIG  10,0 

 5,0  TIG  10,0 

EL-29/9
Opis
Wysokostopowa napoina do spawania stali o nieznanym składzie 
chemicznym, stali różnoimiennych i stali trudnospawalnych (na-
rzędziowe, manganowe, sprężynowe itp.). Z uwagi na dużą zawar-
tość ferrytu  napoina charakteryzuje się doskonałą odpornością 
na pękanie. Duża odporność na działanie kwasów. Stosowana jako 
warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym. Struktura 
austenityczno-ferrytyczna.

Zastosowanie
Spawanie stali o nieznanym składzie chemicznym, stali różnoimien-
nych trudnospawalnych (narzędziowe, manganowe, sprężynowe 
itp.), warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  750
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      500
Wydłużenie A₅ [%]                >20
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C  25
Twardość [HB]                  240 po napawaniu
                         (350 po zgniocie)

Gaz M11   MIG =+   TIG =–

Średnica
mm Typ Kg /

opakowanie 
 0,8  MIG  15,0 

 1,0  MIG/TIG  15,0/5,0 

 1,2  MIG  15,0 

 1,6  MIG/TIG  15,0/5,0 

 2,0  TIG  5,0 

 2,4  TIG  5,0 

 3,2  TIG  5,0 

 4,0  TIG  5,0 

 5,0  TIG  5,0 
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F-4370
Opis
Drut przeznaczony do spawania materiałów różnoimiennych i trud-
nospawalnych. Typowe zastosowania obejmują spawanie stali man-
ganowych, sprężynowych, narzędziowych i wysokowęglowych. 
Drut przeznaczony jest również do wykonywania warstw podkłado-
wych (buforowych, przejściowych) przy napawaniu utwardzającym. 
Austenityczna napoina utwardza się przez zgniot. Charakteryzuje się 
doskonałą odpornością na kawitacje, szoki termiczne oraz pękanie 
w podwyższonych temperaturach.

Zastosowanie
Materiały typu Hardox, niemagnetyczne stale austenityczne, auste-
nityczne stale manganowe, ferrytyczne stale chromowe, połącze-
nia różnoimienne, naprawy warsztatowe, przemysł samochodowy, 
przemysł cementowy, kolejnictwo, przemysł cukrowniczy.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  >600
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      >400
Wydłużenie A₅ [%]                >32
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C  >32
Twardość [HB]                  180 po napawaniu
                         (350 po zgniocie)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

DRUTY RDZENIOWE

F-4337
Opis
Wysokostopowa napoina do spawania stali o nieznanym składzie 
chemicznym, stali różnoimiennych i trudnospawalnych (narzę-
dziowe, manganowe, sprężynowe itp.). Z uwagi na dużą zawar-
tość ferrytu napoina charakteryzuje się doskonałą odpornością na 
pękanie. Duża odporność na działanie kwasów. Stosowana jako 
warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym. Struktura 
austenityczno-ferrytyczna.

Zastosowanie
Spawanie stali o nieznanym składzie chemicznym, stali różnoimien-
nych i trudnospawalnych (narzędziowe, manganowe, sprężynowe 
itp.), warstwa podkładowa przy napawaniu utwardzającym.

Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm  [N/mm²]  800
Granica plastyczności Rp0,2 [N/mm²]      580
Wydłużenie A₅ [%]                >20
Udarność ISO-V [J] w temperaturze 20°C  40
Twardość [HB]                  240 po napawaniu
                         (350 po zgniocie)

Gaz I1, M13: Argon lub 99% Argon na 1% tlenu   =+

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  19-22  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  240-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  320-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 

Średnica
mm 

Napięcie
V 

 Prąd
A 

Kg /
opakowanie

 1,2  19-22  120-220  15,0 

 1,6  20-26  160-260  15,0 

 2,0  22-27  240-280  15,0 

 2,4  24-28  260-340  15,0 

 2,8  25-29  320-400  15,0 

 3,2  26-30  320-460  15,0 
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2.11. Druty do napawania laserowego

Nazwa Zastosowanie Właściwości 
mechaniczne Średnica

EL-TOOL 250 Warstwy pośrednie charakteryzujące się dużą elastycznością, łączenie różnych stali narzędziowych. Twardość [HB] 220-250 0,1-0,6 mm

EL-280L Spawanie wolne od pęknięć i porów, łączenie pęknięć w kanalikach chłodzących form. Stal, staliwo, żeliwo 
łączone z brązami. Twardość [HB] 220-280 0,3-0,5 mm

EL-350L Warstwa podkładowa na twarde materiały, łączenie różnych stali chromowo-niklowych. Twardość [HB] 300-350 0,2-0,5 mm

EL-TOOL 36L Naprawa stali hartowanych i pracujących "na gorąco" (różne stale narzędziowe). Twardość [HRC] 24-36 0,1-0,6 mm

EL-TOOL 370L Warstwy pośrednie, łączenie różnych stali narzędziowych. Twardość [HB] 320-370 0,3-0,6 mm

EL-TOOL 400L Naprawa wymagająca utrzymania identycznych właściwości struktury i obróbki jak materiał rodzimy. Twardość [HB] 360-400 0,1-0,6 mm

EL-TOOL 420L Naprawa form wtryskowych, form do wyprasek przy zachowaniu zgodności barwy dla stali 2-5% Ni. 
Napoina odporna na zmiany temperatury. Twardość [HB] 360-420 0,1-0,6 mm

EL-TOOL 46L Naprawa form do odlewania aluminium i cynku. Twardość [HRC] 40-46 0,3-0,4 mm

EL-TOOL 52L Naprawa stali pracujących "na gorąco", form wtryskowych, form do rozdmuchiwania. Twardość [HRC] 46-52 0,25-0,6 mm

EL-TOOL 54L Naprawa różnych stali. Twardość [HRC] 48-54 0,1-0,6 mm

EL-TOOL 56L Naprawa form wtryskowych, form do rozdmuchiwania. Twardość [HRC] 48-56 0,1-0,6 mm

EL-TOOL 57L Naprawa form do odlewania aluminium i cynku, zwłaszcza stali z zawartością 5% chromu, naprawa form 
wtryskowych. Twardość [HRC] 52-57 0,1-0,6 mm

EL-TOOL 58L Naprawa narzędzi do cięcia. Twardość [HRC] 56-59 0,25-0,6 mm

EL-TOOL 59L Naprawa kokili do odlewania aluminium, matryc kuźniczych. Twardość [HRC] 57-59 0,25-0,6 mm

EL-TOOL 60L Napawanie krawędzi form wtryskowych, narzędzi do cięcia "na zimno". Twardość [HRC] 56-60 0,5-0,6 mm

EL-TOOL 61L Naprawa narzędzi pracujących "na zimno" (zawartość ok. 5% chromu). Twardość [HRC] 56-60 0,3-0,6 mm

EL-TOOL 62L Naprawa różnych stali narzędziowych (zawartość ok. 12% chromu). Twardość [HRC] 58-60 0,1-0,6 mm

EL-BeCu L Łączenie miedzi i brązów ze stalą. Miedź elektrolityczna, stopy miedzi, beryl. Twardość [HB] 70-90 0,3-0,5 mm

EL-Alu1 L Odbudowa i łączenie wszystkich stopów aluminium. - 0,3-0,6 mm

EL-Alu2 L Odbudowa i łączenie stopów aluminium przerabianych plastycznie. - 0,3-0,6 mm

Dostępne na szpulach 50 g i 150 g oraz w prętach.

Przykładowy materiał 
rodzimy

DRUT DO SPAWANIA / NAPAWANIA LASEROWEGO
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1.2080 ● ●
1.2082 ●
1.2083 ● ● ●
1.2162 ●
1.2311 ● ●
1.2312 ● ●
1.2316 ●
1.2343 ● ● ● ● ●
1.2344 ● ● ● ● ●
1.2358 ●
1.2360 ●
1.2362 ● ●
1.2363 ● ●
1.2367 ● ●
1.2379 ● ●
1.2436 ● ●
1.2601 ● ●
1.2606 ●
1.2710 ●
1.2713 ●
1.2714 ●
1.2721 ●
1.2738 ● ●
1.2740 ●
1.2743 ● ●
1.2744 ●
1.2747 ●
1.2762 ●
1.2764 ●
1.2766 ●
1.2767 ● ●
1.2842 ●
1.4115 ●
1.4120 ●
1.4301 ●
1.4541 ●
1.4571 ●
ALUMINIUM ● ●
BERYL / STOPY MIEDZI ●

Dobór drutów do napawania laserowego w zależności od materiału rodzimego.
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2.12. Druty do natryskiwania łukowego i gazowego

Nazwa Zastosowanie
Średnice występowania

Natrysk gazowy Natrysk łukowy
FS-NiAl 80-20 Warstwy podkładowe przed napawaniem utwardzającym, warstwa zabezpieczająca przed utlenianiem 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiAl 85-15 Warstwy podkładowe przed napawaniem utwardzającym, warstwa zabezpieczająca przed utlenianiem 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiAl 90-10 Warstwy podkładowe przed napawaniem utwardzającym, warstwa zabezpieczająca przed utlenianiem 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiAl 95-5 Warstwy podkładowe przed napawaniem utwardzającym, warstwa zabezpieczająca przed utlenianiem 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiMoAl 90-5-5 Nie wymaga stosowania podkładu, napoina odporna na udary 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiCr 80-20 Warstwa podkładowa przed napawaniem powłok ceramicznych, warstwa zabezpieczająca przed utlenia-
niem i korozją w wysokich temperaturach 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiCr 40-60 Zabezpieczenie przed utlenianiem 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiCrFe Nie wymaga stosowania podkładu na stalach wysokostopowych 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiCrMo Charakterystyka zbliżona do Inconel 625, wysoce odporna warstwa zabezpieczająca przed korozją powo-
dowaną wodą morską jak również innymi związkami chemicznymi 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-CrC

Zabezpieczenie powierzchni przed zużyciem ściernym i działaniem korozyjnym środowiska pracy

1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiCrBSi 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-Ni+ WSC 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-SM1260 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiCrBSi+ WSC 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-35 Zabezpieczenie przed zużyciem ściernym 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-42 Zabezpieczenie przed zużyciem korozyjnym w połączeniu z niewielkim zużyciem ściernym 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-55 Zabezpieczenie przed zużyciem ściernym 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-60 Zabezpieczenie przed mineralnym zużyciem ściernym 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-65 Zabezpieczenie przed zużyciem ściernym i działaniem temperatury 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-CrB Zabezpieczenie przed zużyciem korozyjnym w połączeniu z niewielkim zużyciem ściernym 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-300 HC Napoina twarda i odporna na zużycie, naprawa części maszyn 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-502 Zabezpieczenie przed zużyciem ściernym i korozją 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-900 Stal nierdzewna 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-4001 Napoina o dużej twardości zabezpieczająca przed korozją 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-4122 Napoina o dużej twardości zabezpieczająca przed korozją 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-X40Cr13 Wysoka wytrzymałość i twardość powłoki, naprawa części maszyn 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-NiFe Bardzo niska rozszerzalność cieplna 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-FeCrAl Zabezpieczenie przed utlenianiem w temperaturach do 900°C, wysoka odporność na korozję 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-Fe-WSC Zabezpieczenie przed zużyciem ściernym z niewielką odpornością na korozję 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-CuAl9Fe1 Brąz charakteryzujący się odpornością na zużycie i dobrymi parametrami wytrzymałościowymi 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-CuAl8Ni6 Brąz, zabezpieczenie przed działaniem wody morskiej 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4

FS-Cu Czysta miedź, doprowadzenia prądu, zdobnictwo 1.6 2.4 3.2 1.6 2.0 2.4
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3. LUTY
3.1. Luty srebrne

 Symbol 
 Zakres temp. SOL-LIQ  Gęstość  Wytrzymałość  Oznaczenie wg. norm

 °C  g/cm³  kg/mm²  DIN 8513  EN 1044  AWS A5.8-04
 Ag55Sn  630-660  9,4  44  L-Ag55Sn  AG 103  

 Ag45Sn  640-660  9,2  43  L-Ag45Sn  AG 104  B Ag-36 

 Ag40Sn  640-700  9,1  44  L-Ag40Sn  AG 105  B Ag-28 

 Ag34Sn  630-730  9  48  L-Ag34Sn  AG 106  

 Ag25Sn  680-760  8,8  48  L-Ag25Sn  AG 108  

 Ag44  670-730  9,1  51  L-Ag44  AG 203  B Ag-15 

 Ag40  660-720  9,1  46    

 Ag25  690-800  8,8  45  L-Ag25  AG 205  

 Ag20  690-810  8,7  43  L-Ag20  AG 206  

3.2. Luty srebrne z dodatkiem kadmu

 Symbol 
 Zakres temp. SOL-LIQ  Gęstość  Wytrzymałość  Oznaczenie wg. norm

 °C  g/cm³  kg/mm²  DIN 8513  EN 1044  AWS A5.8-04
 Ag45Cd  605-630  9,4  43  L-Ag45Cd  AG 302  B Ag-1 

 Ag40Cd  595-630  9,3  42  L-Ag40Cd  AG 304   

 Ag20Cd  620-750  8,7  40  L-Ag20Cd  AG 309   

3.3. Luty w taśmie do lutowania węglików spiekanych

 Symbol 
 Zakres temp. SOL-LIQ  Gęstość  Wytrzymałość  Oznaczenie wg. norm

 °C  g/cm³  kg/mm²  DIN 8513  EN 1044  AWS A5.8-04
 Ag49MnNi/1TR  670-690  9 

 Ag50CdNiTR  635-690  

3.4. Luty miedziano-fosforowe

 Symbol 
 Zakres temp. SOL-LIQ  Gęstość  Wytrzymałość  Oznaczenie wg. norm

 °C  g/cm³  kg/mm²  DIN 8513  EN 1044  AWS A5.8-04
 CuP8  710-750  8  60  L-CuP8  CP 201   

 CuP6  710-880  8,1  56  L-CuP6  CP 203   

 CuP7Sn  650-700  8  60    CP 302  BCuP-9 

3.5. Luty srebrno-fosforowe

 Symbol 
 Zakres temp. SOL-LIQ  Gęstość  Wytrzymałość  Oznaczenie wg. norm

 °C  g/cm³  kg/mm²  DIN 8513  EN 1044  AWS A5.8-04
 Ag2CuP  650-810  8,1  55  L-Ag2P  CP 105  BCuP-6 

 Ag5CuP  650-810  8,2  55  L-Ag5P  CP 104  BCuP-5 

 Ag15CuP  650-800  8,4  54  L-Ag15P  CP 102  BCuP-3 

3.6. Luty mosiężne

 Symbol 
 Zakres temp. SOL-LIQ  Gęstość  Wytrzymałość  Oznaczenie wg. norm

 °C  g/cm³  kg/mm²  DIN 8513  EN 1044  AWS A5.8-04
 Cu59ZnSn  875-895  8,4  45  L-CuZn39Sn  CU 302  RBCuZn-A 

 Cu59ZnSnMn  870-890  8,4  45    CU 306   

 Cu48ZnNi10  890-920  8,7  54  L-CuNi10Zn42  CU 305  RBCuZn-D 

 Cu48ZnNi9Ag  890-920  8,7  54       

3.7. Pasta miedziana

 Symbol 
 Zakres temp. SOL-LIQ  Gęstość  Wytrzymałość  Oznaczenie wg. norm

 °C  g/cm³  kg/mm²  DIN 8513  EN 1044  AWS A5.8-04
 Cu99,9  1083  8,9  22  CU 101
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3.8. Topniki do materiałów na bazie srebra

Nazwa
 Zakres topnienia  Typ  Oznaczenie wg. norm

Zastosowanie
 °C  Proszek  Pasta  Płyn  DIN 8511  EN 1045 

 FLUX AG1  550-800  X  X  FH 10 Ogólne 

 FLUX AG2  550-800  X   FH 10 Ogólne, dobrze przylega do lutu

 FLUX AG3  600-850  X  X  FH 10 Do wysokich temperatur

 FLUX AG4  550-850  X  X  FH 10 Ogólne, szeroki zakres temperatur

 FLUX AG5  700-1000  X  X  FH 20 Do wysokich temperatur

 FLUX AG6  550-850  X   FH 11 Do brązu aluminiowego

 FLUX AG7  500-800  X  X  FH 10 Ogólne, również do stali nierdzewnej

 FLUX AG8  550-800   X  FH 12 Do stali nierdzewnej i metali twardych

 FLUX AG11  500-800   X  FH 10 Ogólne, stal nierdzewna, zastosowanie z automatycznym 
podajnikiem topnika

 FLUX Ag12  550-800   X  FH 12 Stal nierdzewna, metale twarde, zastosowanie z automa-
tycznym podajnikiem topnika

 ANTIFLUX    X  Zapobiega zwilżaniu powierzchni

3.9. Topniki do aluminium

Nazwa
 Zakres topnienia  Typ  Oznaczenie wg. norm

Zastosowanie
 °C  Proszek  Pasta  Płyn  DIN 8511  EN 1045 

 FLUX AL1   X  X  FL 10 Lutowanie z AlSi 12

 FLUX AL3  550-650  X   FL 20 Gazowe spawanie aluminium

 FLUX Al4  550-650  X   FL 20 Gazowe spawanie stopów Al-Si oraz Al-Mg

3.10. Topniki do stopów miedzi i brązu

Nazwa
 Zakres topnienia  Typ  Oznaczenie wg. norm

Zastosowanie
 °C  Proszek  Pasta  Płyn  DIN 8511  EN 1045 

 FLUX BR1  850-1100  X  X   FH20 Lutowanie mosiądzu

 FLUX BR4  700-1200  X  X   FH21 Do wysokich temperatur

 FLUX BR5  1000-1300  X  X   FH30 Do bardzo wysokich temperatur

 FLUX LI1    X  FH21 Topnik lotny do lutowania mosiądzem, średnia 
koncentracja topnika

 FLUX LI2  X  FH21 Topnik lotny do lutowania mosiądzem, większa 
koncentracja topnika

 FLUX LI3  X  FH21 Topnik lotny do lutowania mosiądzem, wysoka 
koncentracja topnika

3.11. Topniki do lutów miękkich

Nazwa
 Zakres topnienia  Typ  Oznaczenie wg. norm

Zastosowanie
 °C  Proszek  Pasta  Płyn  DIN 8511  EN 1045 

 FLUX SN1  150-250  X  X  F - SW12  3.1.1.A/C  Ogólne 

 FLUX SN2  150-250   X  F - SW11  3.2.2.A  Stal nierdzewna 

 FLUX SN6  150-250   X  F - SW25  2.1.2.A  Elektromechanika 

Pakowanie

Typ Wielkość opakowania
 Proszek 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 10 - 20 kg

 Pasta 0,1 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 10 - 20 kg

 Płyn Beczki 30-60 litrów (LI1 - LI2 - LI3)     Opakowania 1 - 5 - 10 - 25 litrów (SN1 - SN2 - SN6)
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4. TAŚMY DO NAPAWANIA

Oferujemy spiekane w procesie metalurgii proszków taśmy do napawania elektrożużlowego 
oraz napawania łukiem krytym.

Jest to korzystna cenowo alternatywa dla typowych taśm litych, od których taśmy spiekane 
różnią się w istotny sposób własnościami fizycznymi. 
W szczególności taśmy spiekane charakteryzują się znacznie większą przewodnością elek-
tryczną dzięki dużej zawartości czystych proszków metalicznych. W konsekwencji umożliwiają 
zwiększenie wolnego wylotu taśmy, co z kolei pozwala na uzyskanie znacznie większej wydaj-
ności napawania w porównaniu z konwencjonalnym napawaniem łukiem krytym oraz zmniej-
szenie zużycia topnika.

Taśmy spiekane mogą być produkowane w relatywnie niewielkich ilościach (nawet 10 kg), w 
różnorodnej konfiguracji składu chemicznego. Standardowa oferta obejmuje taśmy na bazie 
niklu lub kobaltu, odporne na ścieranie i korozję. Istnieje możliwość szybkiego wyprodukowa-
nia niewielkich ilości ze specjalnego materiału wynikającego z potrzeb Klienta.

Standardowy wymiar Masa
30 x 0,6 mm max. 32 kg

60 x 0,6 mm max. 65 kg

5. WĘGLIKI WOLFRAMU
5.1. Materiały z węglikami wolframu

EL-TUNG FeA
Opis
Niklowana rurka stalowa wypełniona lanymi węglikami wolframu 
(W2CWC),o nieregularnym kształcie, przeznaczona do napawania 
palnikiem acetylenowo-tlenowym części narażonych na ekstremal-
ne zużycie ścierne.
Zawartość węglików ok. 60%.

Zastosowanie
Przenośniki śrubowe, wirniki, przemysł wydobywczy, budownictwo 
drogowe, ceramika budowlana itp.

Średnice: 3,5 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 mm

Pakowane: 5 kg, 10 kg, 15 kg

EL-TUNG NiA
Opis
Rurka niklowa wypełniona lanymi węglikami wolframu i specjalnym 
stopem niklu. Ze względu na skład chemiczny i równomierne roz-
łożenie węglików napoinę charakteryzuje duża odporność na eks-
tremalne zużycie ścierne, szczególnie w warunkach silnej korozji. 
Przeznaczona do napawania palnikiem acetylenowo-tlenowym.
Węgliki wolframu W2CWC (ok. 70%) w osnowie Ni-Cr-B-Si.

Zastosowanie
Stabilizatory, lemiesze, wirniki, ślimaki, przemysł naftowy, chemicz-
ny, spożywczy itp.

Średnice: 2,8 ; 4,0 ; 5,0 mm

Pakowane: 5 kg

EL-TUNG FeE
Opis
Elektroda otulona w postaci rurki stalowej wypełnionej węglika-
mi wolframu przeznaczona do napawania elementów podlega-
jących silnemu zużyciu ściernemu i umiarkowanym naprężeniom 
udarowym.
Zawartość węglików ok. 62%.

Średnice: 3,5 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 mm

Pakowane: 5 kg

EL-TUNG NiE
Opis
Elektroda otulona w postaci rurki niklowej wypełnionej lanymi wę-
glikami wolframu  i kombinacją chromu, boru i krzemu, tworzącą 
specjalny stop niklu. Przeznaczona do napawania elementów pod-
legających silnemu zużyciu ściernemu, zwłaszcza w środowisku 
korozyjnym.
Węgliki wolframu W2CWC (ok. 70%) w osnowie Ni-Cr-B-Si. 

Średnice: 4,0 ; 5,0 mm

Pakowane: 5 kg
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EL-TUNG 70E
Opis
Zasadowa elektroda otulona z rdzeniem ze spiekanych węglików 
wolframu oraz dodatkiem niobu i węglików chromu. Przeznaczona 
do napawania elementów narażonych na ekstremalne zużycie ścier-
ne w połączeniu z niewielkimi udarami.
Zawartość węglików 70%.
Zastosowanie również do spawania metodą TIG. 

Zastosowanie
Ceramika budowlana, wydobycie surowców mineralnych itp.

Średnice: 4,0 ; 5,0 mm

Pakowane: 10 kg

EL-TUNG 80E
Opis
Elektroda otulona ze spieków węglików wolframu przeznaczona 
do napawania elementów narażonych na ekstremalne ścieranie 
mineralne.
Zawartość węglików 80%.
Zastosowanie również do spawania metodą TIG.

Zastosowanie
Przenośniki śrubowe, łopaty mieszadeł, lemiesze itp.

Średnice: 4,0 ; 5,0 mm

Pakowane: 10 kg

EL-TUNG 80 NiE
Opis
Elektroda ze spieków węglików wolframu przeznaczona do nakłada-
nia ekstremalnie twardych napoin odpornych na ścieranie mineral-
ne, zawierająca dodatkowo nikiel.
Zawartość węglików 80%.
Zastosowanie również do spawania metodą TIG.

Zastosowanie:
Rdzenie walców, noże, matryce do wyciskania, rolki dociskowe, rolki 
ciągadeł  itp.

Średnice: 3,3 ;  4,0 ; 5,0 mm

Pakowane: 5 kg, 15 kg

EL-TUNG L 211
Opis
Wysokowydajna elektroda z rdzeniem z węglików spiekanych w 
specjalnej otulinie, gwarantująca cienką i gładką napoinę o wyjąt-
kowej odporności na ścieranie. Jedna elektroda (� 4,0 mm) pokry-
je powierzchnię ok. 10.000 mm² przy ciągłym napawaniu przez ok.  
6 minut.

Zastosowanie
Przenośniki śrubowe, łopaty mieszadeł, lemiesze, przemysł cemen-
towy, górnictwo itp.

Średnice: 3,0 ; 4,0 mm

Pakowane: 1 kg

EL-FLEX Fe
Opis
Drut elastyczny składający się z lanych węglików wolframu w osno-
wie żelazowej. Przeznaczony do utwardzania za pomocą palnika 
acetylenowo-tlenowego części narażonych na ekstremalne zużycie 
ścierne. Dostępny również na szpuli.
Zawartość węglików wolframu W2CWC ok. 62%.

Zastosowanie
Przemysł górniczy, budowlany, naftowy, wiertniczy itp.

Średnice: 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 mm

Pakowane: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg

EL-FLEX Ni
Opis
Drut elastyczny składający się z rdzenia ze stopu niklu pokrytego la-
nymi węglikami wolframu. Przeznaczony do utwardzania za pomocą 
palnika acetylenowo-tlenowego części narażonych na ekstremalne 
zużycie ścierne. Osnowa odporna na silną korozję. Dostępny rów-
nież na szpuli.
Węgliki wolframu W2CWC (ok. 67%) w osnowie Ni-Cr-B-Si.

Zastosowanie
Przenośniki śrubowe, wirniki, ślimaki, stabilizatory, przemysł spo-
żywczy, chemiczny, naftowy, budowlany itp.

Średnice: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

Pakowane: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg

EL-FLEX Co
Opis
Drut elastyczny składający się z lanych węglików wolframu i stopu ko-
baltu. Dzięki specjalnej strukturze napoina charakteryzuje się dużą 
odpornością na wysokie temperatury i korozję. Przeznaczony do 
nakładania za pomocą palnika acetylenowo-tlenowego. Dostępny 
również na szpuli.
Węgliki wolframu W2CWC (ok. 67%) w osnowie Co.

Zastosowanie
Wirniki, ślimaki, stabilizatory, przemysł spożywczy, chemiczny, naf-
towy, budowlany itp.

Średnice:  4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 mm

Pakowane: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg

EL-TUNG Fe OA
Opis
Samoosłonowy drut rdzeniowy z węglikami wolframu osadzonymi 
w specjalnej twardej osnowie. Przeznaczony do napawania półauto-
matycznego elementów narażonych na ekstremalne zużycie ścierne 
w połączeniu z niewielkimi naprężeniami udarowymi. W celu unik-
nięcia zniszczenia węglików zalecane jest stosowanie możliwie ni-
skich parametrów spawania.
Zawartość węglików ok. 54%.

Zastosowanie
Przenośniki śrubowe, narzędzia wiertnicze, ślimaki, łopaty miesza-
deł, skrobaki itp.

Średnice: 1,6 ; 2,4 mm

Pakowane: ø 1,2; 1,6 - 15 kg
       ø 2,4; 2,8; 3,2 - 25 kg
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EL-TUNG Ni OA
Opis
Drut proszkowy do półautomatycznego spawania łukiem nieosło-
niętym, stanowiący niklową otulinę wypełnioną węglikami wolfra-
mu osadzonymi w osnowie Ni-Cr-B-Si. Specjalna struktura materiału 
zapewnia wysoką odporność na ekstremalne zużycie ścierne, szcze-
gólnie w warunkach silnej korozji. Dzięki specjalnej otulinie spoiwo 
charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami spawalniczymi. 
Napoina wolna od pęknięć z równomiernie rozłożonymi węglikami.
Zawartość węglików ok. 66%. Węgliki wolframu w osnowie 
Ni-Si-Cr-B.

Zastosowanie
Ślimaki pras, mieszadła, lemiesze, pogłębiarki, przemysł spożywczy, 
budowlany, chemiczny itp.

Średnice:  1,6 ; 2,4 ; 2,8 mm
Pakowane: ø 1,2; 1,6 - 15 kg
       ø 2,4; 2,8; 3,2 - 25 kg

EL-DRILL C
Opis
Pręt kompozytowy, zawierający spiekane węgliki wolframu osadzo-
ne w specjalnej osnowie Ni-Ag, charakteryzującej się wysokimi wła-
ściwościami wytrzymałościowymi i niską temperaturą topnienia. 
Koncentracja węglików wolframu została dobrana pod kątem opty-
malnych własności obróbczych powłoki. Przeznaczony do utwardza-
nia, z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego i lutu, elementów 
narażonych na ekstremalne zużycie ścierne.

Zastosowanie
Narzędzia wiertnicze

Dostępne ziarna węglików:  1,6-3,2 ; 3,2-4,8 ; 4,8-6,4 ; 6,4-8,0 ; 8,0-
9,5 ; 9,5-11,0 mm

Pakowane: 5 kg, 10 kg

EL-DRILL CT
Opis
Pręt kompozytowy, zawierający spiekane węgliki wolframu osadzo-
ne w specjalnej osnowie Ni-Ag, charakteryzującej się wysokimi wła-
ściwościami wytrzymałościowymi i niską temperaturą topnienia. 
Koncentracja węglików wolframu została dobrana pod kątem opty-
malnych własności obróbczych powłoki. Przeznaczony do utwardza-
nia, z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego i lutu, elementów 
narażonych na ekstremalne zużycie ścierne.

Zastosowanie
Narzędzia wiertnicze

Dostępne ziarna węglików:  1,6-3,2 ; 3,2-4,8 ; 4,8-6,4 ; 6,4-8,0 ; 8,0-
9,5 ; 9,5-11,0 mm

Pakowane: 10 kg

EL-DRILL CNi
Opis
Pręt kompozytowy, zawierający spiekane węgliki wolframu osadzo-
ne w osnowie niklowej, charakteryzującej się dużą odpornością na 
zużycie erozyjne. Spiekane węgliki wolframu podlegają dokładnemu 
procesowi sortowania w celu osiągnięcia optymalnego kształtu, za-
pewniającego wysokie parametry wytrzymałościowe. Przeznaczony 
do utwardzania, z użyciem palnika acetylenowo-tlenowego i lutu, 
elementów narażonych na ekstremalne zużycie ścierne, zwłaszcza w 
połączeniu z silną erozją.

Zastosowanie
Przemysł wydobywczy, odlewnie itp.

Dostępne ziarna węglików:  1,6-3,2 ; 3,2-4,8 ; 4,8-6,4 ; 6,4-8,0 ; 8,0-
9,5 ; 9,5-11,0 mm

Pakowane: 10 kg

EL-TUNG P5060*
Opis
Proszek stanowiący mieszaninę węglików wolframu osadzonych 
w osnowie niklowej, przeznaczony do napawania elementów na-
rażonych na ekstremalne zużycie ścierne, zwłaszcza w środowisku 
korozyjnym.

Zastosowanie
Osprzęt wiertniczy, zęby i stożki kruszarek, wytłaczarki tworzyw 
sztucznych, łopaty wentylatorów, ślimaki pras, mieszadła, nagarnia-
cze, zsypy, przemysł rafineryjny i petrochemiczny, spożywczy, cera-
miczny itp.
Standardowa zawartość węglików wolframu ok. 50-65% (dostępne 
również inne zawartości).

Twardość osnowy [HRC]: ok. 60
Twardość węglików [HV]: >2400

Pakowane: 5 kg

EL-TUNG Fe A PLUS
Opis
Niklowana rurka stalowa wypełniona sferycznymi węglikami 
(W2CWC) przeznaczona do napawania palnikiem acetylenowo-
-tlenowym części narażonych na ekstremalne zużycie ścierne. 
Zawartość węglików 60%

Zastosowanie
Przenośniki śrubowe, wirniki, przemysł wydobywczy, budow-nictwo 
drogowe, ceramika budowlana itp.

Średnice: 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

Pakowane: 5 kg, 10 kg, 15 kg

*) Standardowa twardość węglików ok. 2200 HV. Powyższe materiały dostępne są również z węglikami o kształcie sferycznym (S), odznaczającymi się 
twardością ok. 3400 HV. Standardowe ziarno węglika 0,5 mm (większe ziarna dostępne na życzenie).

Węgliki wolframu są również dostępne w postaci:
 • granulatów o różnych wielkościach ziarna
 • aglomerowanych spiekanych proszków W / Co,Cr,Ni do natrysku cieplnego metodą plazmową i HVOF
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Struktura Nazwa MOST Ziarno Twardość HV Opis

Na bazie Ni

EL-Ni 150  106-20  210 
naprawa żeliwa, bloki silników, formy itp.

EL-Ni 151  71-20  210 

EL-Ni 220  106-20  230 

dobra odporność na zużycie ścierne metal-metal, korozję i utlenianie natryskiwanie 
elementów żeliwnych i stalowych naprawa wad obróbczych, regeneracja form i bloków 

silników, łożysk, elementów pomp, pras itp.

EL-Ni 221  71-20  230 

EL-Ni 225  53-15  230 

EL-Ni 227  36-10  230 

EL-Ni 210  106-20  250 

EL-Ni 230  106-20  270 

EL-Ni 239  53-10  270 

EL-Ni 250  106-20  290 

EL-Ni 310  106-20  290 

odporność na zużycie ścierne i korozję natryskiwanie warstw na częściach maszyn ze stali 
nisko- i wysokostopowych oraz stopów niklu naprawa i odbudowa kierów i form główko-

wych w przemyśle szklarskim

EL-Ni 350  106-20  360 

EL-Ni 351  71-20  360 

EL-Ni 360  106-20  375 

EL-Ni 380  106-20  380 

EL-Ni 400  106-20  425 
regeneracja i odbudowa form i innych części w przemyśle 

szklarskim, zawory, łożyska, pierścienie uszczelniające, pompy wodneEL-Ni 401  71-20  425 

EL-Ni 450  106-20  500 

EL-Ni 500  106-20  580 

wysoka odporność na ścieranie i/lub korozję wahacze, łożyska, zawory silników diesla, 
kruszarki walcowe, łopaty wentylatorów, ślimaki przenośników, wrzeciona, tłoki, wały, 

mieszadła itp.

EL-Ni 550  106-20  730 

EL-Ni 590  106-20  750 

EL-Ni 600  106-20  810 

EL-Ni 601  71-20  810 

EL-Ni 352  106-36  310 

odbudowa warstw na kierach w przemyśle szklarskim, łożyska, tłoki, wały w walcowniach, 
łopaty wentylatorów, zasuwy zaworów, pompy

EL-Ni 353  125-45  310 

EL-Ni 402  106-36  380 

EL-Ni 403  125-45  380 

EL-Ni 452  106-36  450 

EL-Ni 453  125-45  450 

EL-Ni 504  106-36  570 

łożyska, zawory silników diesla, wahacze, pompy, pierścienie uszczelniające, ślimaki 
przenośników

EL-Ni 503  125-45  570 

EL-Ni 552  106-36  700 

EL-Ni 553  125-45  700 

EL-Ni 602  106-36  790 

EL-Ni 603  125-45  790 

EL-Ni 612  106-36  820 

EL-Ni 613  125-45  820 

EL-Ni 623  125-45  700 duża zawartość węglików, zapewniającą odporność na ścieranie

6. PROSZKI DO NAPAWANIA I NATRYSKIWANIA 
6.1. Natryskiwanie płomieniowe „na gorąco”

Struktura Nazwa MOST Ziarno Twardość HV Opis

Na bazie Ni

EL-Ni 16 H8  53-20  280 warstwa buforowa pod powłoki ceramiczne

EL-Ni 276 H8  53-20  260 zmodyfikowany stop C276

EL-Ni 40 H8  53-20  380 
stopy do natrysku łopatek turbin gazowych i innych aplikacji wymagających bardzo 

gęstych powłokEL-Ni 60 H8  53-20  780 

EL-Ni 61 H8  53-20  820 

Na bazie Co

EL-Co 21 H8  53-20  300 

powłoki stellitowe odporne na korozję i utlenianie

EL-Co 6 H8  53-20  380 

EL-Co F H8  53-20  400 

EL-Co 12 H8  53-20  420 

EL-Co T400 H8  53-20  500 

6.2. HVOF i natryskiwanie plazmowe
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Struktura Nazwa MOST Ziarno Twardość HV Opis

Na bazie Ni

EL-Ni 625 P4  150-53  200 napoina typu Inconel 625
EL-Ni 276 P4  150-53  210 napoina typu C 276
EL-Ni 35 P4  150-53  310 do napawania żeliwa i brązu
EL-Ni 40 P4  150-53  40HRC 

napawanie powierzchni uszczelniających, zaworów silników diesla, wałów itp.EL-Ni 50 P4  150-53  52HRC 
EL-Ni 60 P4  150-53  62HRC 

Na bazie Co

EL-Co 21 P4  150-53  340 

powłoki stellitowe odporne na korozję i utlenianie

EL-Co 6 P4  150-53  41HRC 
EL-Co F P4  150-53  42HRC 

EL-Co 12 P4  150-53  44HRC 
EL-Co 1 P4  150-53  56HRC 

EL-Co T400 P4  150-53  53HRC 
FeMoCr EL-Hard 63 P4  150-53  63HRC powłoka odporna na ścieranie

6.3. PTA

Struktura Nazwa MOST Ziarno Twardość HV Opis

NiAl  EL-BOND 1 CS  106-36  130-160 

warstwa podkładowa przy natryskiwaniu "na zimno", stosowana na takich materiałach 
jak stale węglowe oraz stopowe, żeliwie, brązach, mosiądzach, ceramice, temperatura 

pracy, nie przekracza 250'C i nie wpływa na odkształcenia i zmiany w strukturze materiału 
rodzimego

NiCrFe  EL-P21 CS  125-45  150-210 

odporność na korozję i zużycie ścierne, powłoka obrabialna przez skrawanie, o małym 
współczynniku tarcia, napoina odporna na utlenianie w temperaturach do 450'C, natry-
skiwanie warstw odpornych na zużycie na elementach maszyn ze stali węglowej, nisko- i 

wysokostopowej regeneracja powierzchni ślizgowych wałów, czopów, gniazd łożysk, 
tłoków, osi itp.

CuAl  EL-P23 CS  120-36  130 -180

stop Cu-Al bardzo mały współczynnik tarcia, warstwa obrabialna przez skrawanie, odpor-
ność na korozję i zużycie ścierne, wysoka odporność na korozję w wodzie morskiej, nie-
korzystne warunki atmosferyczne oraz słabe kwasy, natryskiwanie części maszyn ze stali 
węglowej, nisko- i wysokostopowej, naprawa odlewów z brązu, regeneracja powierzchni 

ślizgowych panewek, łożysk tocznych, powierzchni tłoczysk i turbin itp.

FeCrNi  EL-P410 CS  125-45 380-420 

struktura ferrytyczno-martenzytyczna o dużej twardości, bardzo mały współczynnik tarcia, 
dobra odporność na ścieranie, korozję wodną oraz chemiczną, powłoka obrabialna przez 

skrawanie, natryskiwanie warstw odpornych na zużycie na elementach maszyn ze stali 
węglowej, nisko- i wysokostopowej oraz staliw, regeneracja wytłaczarek, panewek, wałów, 
powierzchni łożysk, pierścieni uszczelniających, naprawy elementów hydrauliki siłowej, itp

powłoki 
ceramiczne

 EL-Cer CrO 99  45-10  1300 wysoka odporność na tarcie i ścieranie: elementy pomp, łożyska, uszczelnienia

 EL-Cer CrO 92  75-45  1300 wysoka twardość i odporność na korozję chemiczną oraz ścieranie: elementy pomp, 
łożyska, uszczelnienia, maszyny dla przemysłu włókienniczego

EL-Cer CrOTi 96  75-45  1000 powłoka ceramiczna odporna na korozję i ścieranie, wysoka zawartość TiO2 oraz SiO2: 
przemysł włókienniczy, elementy pomp

EL-Cer AIO 99  90-45  700-900 powłoka odporna na ścieranie, tarcie, utlenianie, kawitację, erozję i temperaturę do 
1650°C, przemysł tekstylny i chemiczny

EL-Cer AIOTi 97  90-45  1000 powłoka odporna na ścieranie, tarcie, utlenianie, kawitację, erozję i temperaturę do 
540°C, przemysł tekstylny i chemiczny

6.4. Natryskiwanie płomieniowe „na zimno”

Struktura Nazwa MOST Ziarno Twardość HV Opis

węgliki wolframu (50%) 
w osnowie NiCrBSi

EL-TUNG 
P5060KX węgliki 0,5 mm osnowa: ok. 60HRC 

węgliki: >2400 HV

mieszanina węglików wolframu osadzonych w osnowie niklowej 
przeznaczona do natryskiwania elementów narażonych na eks-
tremalne zużycie ścierne, zwłaszcza w środowisku korozyjnym 

osprzęt wiertniczy, zęby i stożki kruszarek, wytłaczarki tworzyw 
sztucznych, łopaty wentylatorów, ślimaki pras, mieszadła, 
nagarniacze, zsypy: przemysł rafineryjny i petrochemiczny, 

spożywczy, ceramiczny itp.

Standardowa zawartość węglików wolfra-
mu ok. 50-65% (dostępne również inne 

zawartości).

Standardowe ziarno węgli-
ka 0,5 mm (większe ziarna 

dostępne na życzenie).

Standardowa twardość 
węglików ok. 2200 HV. 

Powyższe materiały dostęp-
ne są również z węglikami 
o kształcie sferycznym (S), 

odznaczającymi się twardo-
ścią ok. 3400 HV.

Węgliki wolframu są również dostępne w postaci granulatów o 
różnych wielkościach ziarna oraz aglomerowanych spiekanych 

proszków W / Co,Cr,Ni do natrysku cieplnego metodą plazmową 
i HVOF

6.5. Natryskiwanie płomieniowe mieszaninami z węglikami wolframu

W ofercie firmy Elkrem znajdują się również inne proszki do natrysku nie wymienione w katalogu, w celu uzyskania szczegółowych informacji 
prosimy o kontakt.
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Charakterystyka Natryskiwanie 
płomieniowe

Natryskiwanie 
metodą HVOF

Natryskiwanie 
plazmowe

Temperatura gazu (°C) 3000 2600-3000 12000-16000
Wydajność (kg/h) 1-9 1-9 2-8
Prędkość natryskiwanych cząsteczek (M/s) >50 >700 >450
Moc wiązania (MPa) 7-83 + przetop 48-80 14-48
Grubość warstwy (mm) 0,1-3 0,05-2,5 0,1-2,5
Twardość (HRC) 20-60 20-60 20-60
Porowatość warstwy natryskiwanej „na zimno” 10-15 >3 2-5
Porowatość warstwy po przetopie ~1-2 <3 ~1-2

6.6. Porównanie metod natryskiwania

7. PŁYTY TRUDNOŚCIERALNE
Płyty trudnościeralne wykonywane są w technologii napawania drutem proszkowym lub plazmą (w zależności od grubości napawanej warstwy). Jako 
materiał bazowy stosuje się różne stale. Rodzaj zastosowanego podkładu uzależniony jest od zastosowania płyt. Narażona na zużycie ścierne powierzch-
nia jest napawana, w zależności od zastosowania (zwłaszcza od temperatury pracy), materiałami na bazie żelaza z wtrąceniami węglików Cr, Nb, V i W 
oraz borków, podwyższających odporność na ścieranie. Napoinę uzyskuje się z drutów proszkowych Fe-C-Cr z dodatkiem węglików lub poprzez napawa-
nie plazmowe proszkami NiCrSi+60%WC, VC lub innych węglików.
Płyty mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przypadkach intensywnego ścierania  mineralnego (zsypy, transport materiałów itp.).
Oferta obejmuje płyty w standardowych wymiarach, a także w specjalnych, zaprojektowanych przez Klientów i dostosowanych do ich potrzeb (w tym 
giętych i ciętych na wymiar).
Płyty mogą być mocowane z wykorzystaniem technologii spawania lub, po uprzednim wypaleniu otworów, za pomocą śrub.

Dostępne rozmiary płyt

Rozmiar płyty Powierzchnia napawana
2000x1000mm 1900x900mm 
2500x1250mm 2350x1100mm 
3000x1500mm 2850x1350mm 
3000x2000mm 2850x1850mm 
Pozostałe na zamówienie klienta Pozostałe na zamówienie klienta 

Grubość płyty + grubość warstwy napawanej:
3+3mm; 4+3mm; 5+3mm; 6+4mm; 8+4mm; 8+4+4mm; 8+5mm; 10+5mm itd.

Materiał bazowy Materiały napawane

S235 JRG2
S355 J2G3
16 Mo3 / 15Mo3
13CrMo4-5 / 13 CrMo4-4 etc
inne według wymagań Klienta

Fe-C-Cr
Fe-C-Cr-Nb
Fe-C-Cr-Nb-B
Fe-C-Cr-Nb-Mo-V-W
Fe-C-Cr-Nb-B
inne według wymagań Klienta
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8. Urządzenia do napawania i natryskiwania © ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżoneXII-51

8. URZĄDZENIA DO NAPAWANIA I NATRYSKIWANIA
8.1. Palnik do natryskiwania płomieniowego „na gorąco”

Natryskiwanie płomieniowe „na gorąco” jest stosowane w przypadku przedmiotów, od których wymaga się bardzo dobrej odporności na zużycie ścier-
ne, adhezyjne, na korozję, erozję oraz żaroodporność i udarność. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się przy natryskiwaniu przedmiotów wykonanych ze stali 
niskowęglowych, niskostopowych, stali odpornych na korozję, z żeliwa szarego i sferoidalnego, żeliwa ciągliwego perlitycznego oraz ze stopów niklu i 
stopów żaroodpornych. W zależności od wielkości natryskiwanego przedmiotu i rodzaju materiału rodzimego, przed procesem natryskiwania stosuje się 
podgrzewanie do temp. 150-500°C. Po podgrzaniu przedmiotu natryskuje się cienką warstwę o grubości 0,2-0,5 mm w celu ochrony powierzchni podło-
ża przed utlenianiem i ponownie nagrzewa przedmiot do temp. 600-700°C. Następnie układa się dalsze warstwy, aż do uzyskania powłoki o wymaganej 
grubości, przy czym grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 2,0 mm.

8.2. Uniwersalny palnik do natryskiwania płomieniowego „na zimno” i „na gorąco”

Natryskiwanie płomieniowe "na zimno" jest techniką nakładania powłok o strukturze porowatej (zatrzymującej materiał smarny) na przedmioty ulega-
jące zużyciu ściernemu, korozyjnemu, erozji i kawitacji. Temperatura natryskiwanych przedmiotów nie przekracza 300-350°C (w przypadku aluminium 
200°C), co zapewnia brak odkształceń lub innych zmian metalurgicznych. Natryskiwanie płomieniowe "na zimno" jest zalecane głównie do nakładania 
powłok na przedmioty obrotowe o średnicy 10-100 mm, wykonane ze stali niskowęglowych i niskostopowych, żeliwa, stali odpornych na korozję, sto-
pów niklu. Stosunkowo niskie temperatury natryskiwania umożliwiają też nakładanie powłok na przedmioty z brązu i miedzi, a także na pewne gatunki 
tworzyw sztucznych. Przedmioty po odpowiednim przygotowaniu powierzchni są podgrzewane wstępnie do temp. ok. 100°C w celu usunięcia wilgoci i 
zmniejszenia odkształceń. Następnie natryskuje się warstwę spajającą z aluminku niklu o grubości 0,1-0,2 mm, a po jej ułożeniu dalsze warstwy o grubo-
ści 0,2-0,4 mm, aż do uzyskania powłoki o wymaganej grubości.

8.3. Natryskiwanie metodą HVOF

Technologia HVOF (High Velocity Oxy Fuel) wykorzystuje proces termicznego natryskiwania „szybkościowego”. Pozwala on na uzyskanie spójnej, jedno-
rodnej i doskonale powiązanej z podłożem warstwy o bardzo dużej twardości. W konsekwencji uzyskane tą metodą warstwy, ze względu na dużą zawar-
tość węglików, charakteryzują się doskonałą odpornością na zużycie ścierne. Do uzyskania odpowiedniej prędkości i energii niezbędnej do zainicjowania 
procesu służy palnik, w którym następuje topienie i zwiększanie prędkości proszku w strumieniu paliwa tlenowego. Prędkość wylotowa gazów wynosi 
powyżej 2000 m/sec. Powierzchnia cząstek proszku ulega nadtopieniu w strumieniu gazu a następnie cząstki te uderzają w natryskiwaną powierzch-
nię z prędkością przekraczającą prędkość dźwięku. W wyniku powyższego procesu uzyskuje się doskonałe wiązanie pomiędzy natryskiwaną warstwą a 
podłożem.
W zależności od zastosowania i natryskiwanego materiału, grubość uzyskanej warstwy waha się od 0,015 do 1 mm. Proces ten, ze względu na niską tem-
peraturę, nie powoduje deformacji cieplnej ani nie pogarsza właściwości fizycznych natryskiwanych elementów.
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8.4. Napawanie plazmowe

W technologii napawania plazmowego PTA (Plasma Transferred Arc) do uzyskania żądanej temperatury wykorzystuje się strumień plazmy, czyli zjonizo-
wanego gazu będącego mieszaniną swobodnych jonów dodatnich i elektronów, o odpowiedniej gęstości i jednakowym ładunku dodatnim i ujemnym 
układu. Strumień ten powstaje w wyniku zjonizowania gazu przepływającego przez zawężony łuk elektryczny. Napawanie plazmowe charakteryzuje się 
niewielką głębokością wtapiania stopiwa w materiał części regenerowanej przy jednocześnie dobrym powiązaniu nakładanej warstwy z podłożem i mi-
nimalnej szerokości strefy wpływu ciepła. Do wytwarzania strumienia plazmy o temperaturze 10.000-15.000°C służy palnik plazmowy.

8.5. Napawanie laserowe

Napawanie laserowe to proces polegający na stapianiu materiału w postaci proszku lub drutu energią promieniowania laserowego w osłonie gazu z rów-
noczesnym nadtapianiem podłoża. Oba materiały stopione razem powodują powstanie napoiny. Lasery są źródłem energii o bardzo dużej gęstości mocy, 
co umożliwia bardzo dokładne nagrzewanie i topienie, jak również odparowywanie wszystkich znanych materiałów konstrukcyjnych. Najczęściej gazem 
osłonowym i podającym proszek jest argon lub mieszanki argon + wodór. 
Podczas napawania materiał w postaci drutu lub proszku podawany jest w sposób ciągły do obszaru napawania i ulega stopieniu z bardzo dużą prędko-
ścią dzięki czemu na powierzchni materiału rodzimego tworzy się bardzo cienka napoina. Drut lub proszek ulega dokładnemu stopieniu z materiałem 
rodzimym na bardzo małej głębokości, tworząc wysokiej jakości połączenie metalurgiczne. Napoina jest nagrzewana i krzepnie w osłonie gazu obojęt-
nego z prędkością rzędu 10-6°C/s. Zapewnia to wysoką czystość metalurgiczną i bardzo drobnoziarnistą strukturę metalu napoiny jak również większą 
twardość w stosunku do innych metod napawania przy zachowaniu tego samego składu chemicznego. Dzięki dużej gęstości wiązki lasera ograniczamy 
wpływ ciepła, naprężeń i odkształceń działających na materiał rodzimy.
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9. Odlewy © ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżoneXII-53

Oferta obejmuje odlewy na bazie kobaltu i niklu wytwarzane 
z wykorzystaniem poniższych metod odlewania.

Odlewanie w formach piaskowych

Najlepsza metoda w przypadku większych elementów o dużych przekrojach poprzecznych. Proces ten umożliwia uzyskanie złożonych kształtów przy re-
latywnie niedrogich formach drewnianych. Max. waga odlewu 350 kg, max. wymiar 1000 mm.

Odlewanie skorupowe żywiczne

To ekonomiczne rozwiązanie stosowane w przypadku średniego i dużego wolumenu produkcji relatywnie prostych kształtów. W wyniku tego procesu 
osiąga się bardziej rozdrobnioną mikrostrukturę i wyższe poziomy twardości w porównaniu z odlewaniem piaskowym, co czyni go przydatnym dla narzę-
dzi tnących i noży. Max. waga odlewu 24 kg, max. wymiar 500 mm.

Odlewanie metodą traconego wosku

To idealna metoda dla elementów o skomplikowanych kształtach. Proces traconego wosku, z wykorzystaniem skorupy ceramicznej, pozwala osiągnąć do-
skonałą powierzchnię odlewu zbliżoną do wymiarów końcowych, co minimalizuje potrzebę obróbki. Stopy są topione w piecach indukcyjnych wysokiej 
częstotliwości, zapewniając kompletną elastyczność i metalurgiczną niezawodność. Max. waga odlewu 25 kg, max. wymiar 200 mm.

Odlewanie próżniowe

Stanowi ono uzupełnienie możliwości odlewania metodą traconego wosku. Proces odlewania próżniowego przy odlewaniu metodą traconego wosku 
specjalnych stopów niklu jest naturalnym rozszerzeniem technologii w odniesieniu do elementów turbin.

Odlewanie odśrodkowe

To idealne rozwiązanie dla wysokiej jakości elementów cylindrycznych. Siły odśrodkowe wywierają nacisk na płynny metal przy zimnej formie, w wyniku 
czego uzyskuje się zwartą część o jednorodnej drobnej strukturze ziarna. Niepodzielność i odporność na zużycie struktury czyni ją wyjątkową w przy-
padku występowania zużycia ciernego. Odlewy są dostarczane jako półprodukty lub w formie obrobionej. Max. waga odlewu 325 kg, max. średnica 600 
x 400 mm.

9. ODLEWY
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10. USŁUGI REGENERACJI, NAPAWANIA I NATRYSKIWANIA

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i zaawansowane technologie świadczymy usługi zmierzające do podwyższenia trwałości części maszyn.

Nasze możliwości obejmują następujące metody:
●  napawanie plazmowe PTA,
●  natryskiwanie,
●  elektryczna,
●  MIG/MAG,
●  gazowa,
●  TIG,
●  łuk kryty.

Technologie uwzględniają m.in. materiały na bazie kobaltu, niklu, żelaza i węglików wolframu.

Zakres branż, do których kierowana jest 
oferta obejmuje m.in. przemysł:
●  drzewny,
●  budowlany,
●  odlewniczy,
●  kuźniczy,
●  energetyczny,
●  hutniczy,
●  chemiczny,
●  okrętowy,
●  lotniczy,
●  kosmonautyczny,
●  motoryzacyjny,
●  spożywczy,
●  szklarski,
●  maszynowy,
●  petrochemiczny,
●  tworzyw sztucznych,
●  gumowy,
●  farmaceutyczny,
●  ceramiczny,
●  tekstylny.
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11. Produkcja i regeneracja układów plastyfikujących do wtryskarek i wytłaczarek © ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżoneXII-55

Oferujemy dla Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych produkcję i regenerację układów plastyfikujących 
do wtryskarek i wytłaczarek:
●  ślimaki azotowane, wzmacniane (stellitowane) i hartowane
●  cylindry azotowane i bimetaliczne
●  zawory zamykające i miksujące
●  dysze i głowice rozdmuchowe
●  ślimaki i cylindry segmentowe
●  układy pojedyncze, równoległe i stożkowe
●  pomiary średnicowe u klienta
●  odtwarzanie dokumentacji technicznej układów plastyfikujących itp.

11. PRODUKCJA I REGENERACJA UKŁADÓW PLASTYFIKUJĄCYCH 
DO WTRYSKAREK I WYTŁACZAREK

Usługi napawania i natryskiwania w celu podwyższenia trwałości części maszyn.
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12. PRZYKŁADOWY WYKAZ ZASTOSOWAŃ

Zastosowanie Elektroda Drut proszkowy Drut lity
Aluminium EL-Al 99,8 EL-AlMn EL-AlSi 12 EL-Al 99,8 EL-AlSi 5 EL-AlMg 12
Betoniarki EL-HARD 63 EL-HARD 600K F-600 F-64 EL-600HB
Bloki silników, aluminium EL-AlSi 12 EL-AlSi 12

Bloki silników, żeliwo EL-Cast Ni EL-Cast NiFe EL-Cast NiCu MOST 
Lastek 40E MOST Lastek 41E F-NiFe 60/40 F-NiFe 36

Brąz cynowy EL-CuSn EL-CuSn 6
Brąz krzemowy EL-CuSi 3
Brąz ze stalą EL-CuSn EL-CuSn 6 EL-CuSi 3
Cięcie MOST Lastek 1000
Czerpaki pogłębiarek EL-HARD 63 E-HARD 600K F-64 F-600 EL-600HB EL-650HB
Dłuta EL-600B EL-TOOL 59 EL-TOOL 60 F-WZ 59 EL-3348
Formy do tworzyw sztucznych EL-TOOL 50 EL-Co 6 EL-Co 6 F-WZ 50 EL-2343
Frezy do drewna EL-TOOL 60 EL-3348
Frezy do metalu EL-TOOL 50 EL-TOOL 54 EL-TOOL 60 EL-2343
Koła dźwigów EL-HARD 300 EL-HARD 350 F-450 EL-350HB
Krawędzie łyżek koparek EL-29/9 EL-4370 EL-HARD 600K EL-4370 EL-29/9 EL-500HB EL-600Hb
Kruszarki (ścieranie) EL-HARD 600K EL-HARD 600B EL-HARD 63 F-600 F-64
Kruszarki (udary) EL-Mn 14 EL-29/9 EL-600B EL-MnCr F-200K F-240K F-250K F-450 EL-600HB
Kruszarki stożkowe EL-Mn 14 EL-MnCr EL-HARD 63 F-200K F-240K F-250K F-609 EL-600HB
Krzywki mimośrodowe EL-HARD 600B EL-HARD 600K F-450 F-600 EL-500HB EL-600HB
Lemiesze pługów EL-600K EL-HARD 63 F-64 F-600 EL-500HB EL-600HB
Lemiesze zgarniaczy EL-600K EL-TOOL 59 F-600 F-609 EL-500HB EL-600HB
Łańcuchy przenośników EL-HARD 600B F-600 F-64 EL-600HB
Łopatki mieszadeł EL-600K EL-HARD 63 EL-TOOL 59 F-600 F-609 F-64 EL-500HB EL-600HB
Łyżki koparek EL-HARD 63 EL-HARD 600K F-64 F-600 EL-600HB
Maszyny drzewne (ścieranie) EL-HARD 600B EL-HARD 600K F-609 F-WZ 59 EL-600HB EL-3348
Materiały różnoimienne (łączenie) EL-4370 EL-29/9 F-200K F-4370 F-4337 EL-29/9 EL-4370 EL-Ni 4806
Matryce do wyciskania EL-TOOL 50 EL-TOOL 57
Miedź ze stalą EL-CuSn  EL-Cast NiCu EL-CuSn 6
Mieszacze asfaltu EL-HARD 63 EL-HARD 70 F-64
Młotki (ścieranie) EL-600K EL-HARD 63 F-600 F-609 EL-600HB
Młotki (udary) EL-Mn 14 EL-MnCr F-200K F-240K F-250K
Narzędzia do cięcia “na gorąco” EL-TOOL 50 EL-TOOL 57 EL-TOOL 54 EL-TOOL 59 F-WZ 50 F-WZ 57 F-WZ 55 EL-2343 EL-2367
Narzędzia do cięcia “na zimno” EL-600B EL-TOOL 59 EL-TOOL 60 EL-650HB EL-3348
Narzędzia do kucia matrycowego EL-TOOL 50 EL-TOOL 54 EL-Co 6 F-WZ 50 F-WZ 55 F-812 F-816
Narzędzia rolnicze EL-600K EL-HARD 63 F-609 F-64 EL-600HB
Nikiel-miedź (Monel) EL-Cast NiCu

Obudowa sprzęgła EL-Cast Ni MOST Lastek 40E EL-Cast NiFe MOST 
Lastek 41E F-NiFe 60/40

Obudowa przekładni, żeliwne EL-Cast Ni MOST Lastek 40E EL-Cast NiFe MOST 
Lastek 41E F-NiFe 60/40

Ogniwa gąsienic EL-29/9 EL-4370 EL-4337 EL-4370
Piaszczarki EL-600K EL-600K EL-HARD 63 F-600 F-609 EL-500HB EL-600HB
Piła łańcuchowa (płyta prowadząca) EL-Co 6
Podajniki betonu EL-600B EL-HARD 63 F-64 EL-600HB
Podajniki ślimakowe EL-600B EL-HARD 63 EL-HARD 70 F-56 F-59 F-64 EL-600HB
Podajniki ślimakowe asfaltu EL-HARD 63 F-64
Prasy brykietujące EL-600K EL-TOOL 59 F-600 EL-600HB
Przebijaki (”na gorąco”) EL-TOOL 50 EL-TOOL 59 EL-Co 6 EL-Co 6 F-WZ 50 F-WZ 59 EL- Ni 182 EL-2367 EL-2343
Przebijaki (”na zimno”) EL-TOOL 59 EL-TOOL 63 EL-650HB EL-3348
Przebijanie MOST Lastek 1000
Przekładnie, stal niskostopowa EL-HARD 300 EL-HARD 350 EL-29/9 F-400 EL-350HB EL-4337
Przekładnie, stal stopowe EL-29/9 EL-4370 F-400 EL-350HB EL-4337
Przenośniki śrubowe EL-600B EL-HARD 63 F-600 EL-600HB
Rolki ciągłego odlewania F-310 F-356
Rolki gąsienic EL-HARD 300 EL-HARD 350 F-400 EL-600HB
Rynny potrząsane (hutnicze) EL-600K EL-HARD 63 EL-TOOL 59 F-64 F-600 EL-600HB
Stal manganowa (Hadfielda) EL-Mn 14 EL-4370 EL-29/9 EL-MnCr F-200K F-240K F-250K EL-4370 EL-4337
Stal nierdzewna z węglową EL-4370 EL-29/9 F-200K EL-4370 EL-4337
Stal sprężynowa EL-4370 EL-29/9 F-200K EL-4370 EL-4337
Stal węglowa z nierdzewną EL-4370 EL-29/9 F-200K EL-4370 EL-4337
Staliwo EL-4370 EL-29/9 F-200K EL-4370 EL-4337
Stopy aluminium EL-AlSi 12 EL-AlMn EL-AlSi 5 EL-AlSi 12, Al Mg3, AlMg5
Stopy miedzi EL-CuSn EL-CuMn EL-CuAl 8 EL-CuSn 6 EL-CuSi 3
Szczęki hamulcowe EL-HARD 300 EL-HARD 350 EL-600K F-450 F-600
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12. Przykładowy wykaz zastosowań © ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżoneXII-57

Zastosowanie Elektroda Drut proszkowy Drut lity
Szyny, stal manganowa EL-Mn 14 EL-MnCr F-250K
Szyny, stal węglowa EL-HARD 300 EL-HARD 350 F-400 EL-350HB
Tłoczenie metali „na gorąco” EL-Ni 182 EL-Co 6 EL-Co 6
Tłoczenie metali „na zimno” EL-TOOL 59 EL-TOOL 63
Tłoczniki „na gorąco” EL-TOOL 50 EL-Co 1 EL-Co 1
Tłoczniki „na zimno” EL-HARD 600B EL-TOOL 59
Uchwyty zębów EL-HARD 350 EL-HARD 600K F-450 F-600 EL-350HB EL-600HB
Walce kruszarek (ścieranie) EL-600K EL-HARD 63 F-600 F-64 F-600TiC
Walce kruszarek (udar) EL-Mn 14 EL-MnCr EL-600K F-240K F-250K F-600
Wałki ze stali niestopowej EL-29/9 EL-HARD 300 F-200K F-400 EL-4337
Wałki ze stali stopowej EL-29/9 EL-4337
Wiertła do drewna EL-TOOL 57 EL-TOOL 60 EL-3348
Wiertła do metalu EL-TOOL 60
Wiertła ziemne EL-HARD 63 EL-HARD 70
Wiertła ziemno-skalne EL-HARD 600K EL-HARD 63
Wirniki EL-HARD 600K EL-HARD 63 F-600 F-600 TiC F-64 EL-500HB EL-600HB
Zęby koparek EL-HARD 600K EL-29/9 EL-HARD 63 F-600 F-200K F-64 EL-600HB
Zęby kultywatorów EL-29/9 EL-4337
Zęby łyżek koparek (ścieranie) EL-HARD 600K EL-HARD 63 F-600 F-64 EL-600HB
Zęby łyżek koparek (udary) EL-Mn 14 EL-HARD 350 EL-HARD 600K F-240K F-600 EL-4337 EL-350HB EL-600HB
Zęby łyżek koparek, nakładki EL-29/9 EL-HARD 63 F-200K F-64 EL-4370 EL-600HB
Żeliwo sferoidalne EL-Cast NiFe MOST Lastek 41E F-NiFe 60/40
Żeliwo szare EL-Cast Ni EL-Cast NiFe MOST Lastek 40E F-NiFe 60/40
Żeliwo ze stalą (łączenie) EL-Cast NiFe MOST Lastek 41E F-NiFe 60/40
Żłobienie MOST Lastek 1900



XII-5813. Informacje dodatkowe© ELKREM - Wszelkie prawa zastrzeżone

Na
pa

w
an

ie
 i r

eg
en

er
ac

ja

13. INFORMACJE DODATKOWE
13.1. Czy warto tracić czas na regenerację i napawanie?
Większość elementów i części maszyn, których wytworzenie jest kosztowne i wymaga znacznych na-
kładów czasu, narażonych na zewnętrzne czynniki zużycia może być poddawanych procesowi rege-
neracji i napawania. 

W wyniku tego procesu na powierzchnię elementu nakładana jest warstwa materiału o  zbliżonym 
lub odmiennym składzie chemicznym, co pozwala na uzupełnienie ubytków powstałych na skutek zu-
życia lub nadanie przedmiotowi lub jego fragmentowi określonych własności fizycznych lub chemicz-
nych uodparniających go na zużycie. Do najistotniejszych czynników powodujących szeroko rozumia-
ne „zużywanie się” elementów należą:
●  zużycie ścierne
●  korozja
●  erozja
●  tarcie
●  kawitacja
●  oddziaływanie temperatury
●  obciążenia dynamiczne (udary).

Przykładowe elementy narażone na zużycie to:
●  części sprzętu budowlanego – zużycie ścierne i udary
●  matryce kuźnicze – działanie temperatury, udary i tarcie
●  narzędzia wiertnicze – zużycie ścierne
●  łopaty i wirniki wentylatorów – erozja
●  koła jezdne – naciski i tarcie
●  zawory – korozja i zużycie ścierne ...

Korzyści płynące z regeneracji i napawania:
●  wydłużenie żywotności części i zwiększenie ich wydajności
●  dłuższy czas pracy maszyny bez postojów i remontów
●  zwiększenie produkcji, a tym samym jej zyskowności
●  zminimalizowanie stanów magazynowych części zamiennych
●  elementy części i maszyn napawane odpowiednim materiałem pracują znacznie dłużej i efektyw-

niej niż elementy niezabezpieczone
●  możliwość szybkiego wprowadzenia do produkcji urządzeń po naprawie.

Na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu i doborze materiałów do regeneracji i napawania:
●  środowisko pracy (który z czynników jest dominujący i decyduje o rodzaju zużycia)
●  rodzaj i gabaryty materiału z jakiego wykonany jest dany element
●  czy wymagana jest obróbka cieplna (wstępne podgrzewanie, chłodzenie)?
●  czy element był już wcześniej regenerowany (co czasem wiąże się z koniecznością usunięcia starej 

napoiny)?
●  preferowana metoda napawania (jakim sprzętem dysponujemy)
●  umiejętności personelu prowadzącego regenerację
●  wymagania dotyczące końcowego stanu powierzchni.
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13.2. Technologie nakładania powłok

Łukowe drutem 
proszkowym

Wybuchowe

Tarciowe

Laserowe

Plazmowe

GMA

GTA

Elektrożużlowe

Łukowe elektrodą 
otuloną

Łukiem krytym

Gazowe

Łukowe

Plazmowe

Płomieniowe

Spawalnicze technologie
nakładania powłok

NapawanieNatryskiwanie 
cieplne
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13.3. Metody nakładania powłok
Ze względu na sposób wytwarzania powłok dzielimy je na:
●  wytwarzane metodami spawalniczymi
●  natryskiwanie cieplnie
●  wytwarzane w procesie obróbki plastycznej i cieplnej
●  wytwarzane w procesie galwanizacji
●  wytwarzane metodami chemicznymi
●  powłoki z tworzyw sztucznych

Charakterystyka powłok wykonywanych różnymi metodami

Metoda Grubość warstwy mm Twardość powłoki HRC Przyczepność
Metody spawalnicze 0,2-5,0 i więcej do 70 (węgliki 2500-3000 HV) dobra
Metalizacja natryskowa 0,6-4,0 20-45 słaba
Chromowanie galwaniczne max 0,2 45-64 dobra
Żelazowanie galwaniczne max 1,5 45 średnia
Niklowanie chemiczne 0,001-0,04 60 dobra
Powłoki z tworzyw sztucznych 1,0-2,0 - słaba

Podstawowe dane powłok nakładanych metodami spawalniczymi

Proces Podstawowe materiały nakładane na podłoże Grubość powłoki 
mm

Wymieszanie 
%*

Napawanie proszkowe stopy na osnowie Fe, Ni, Cr, Co, Cu, węgliki, azotki, tlenki, borki, cermetale 0,05-3,50 0
Napawanie łukowe elektrodą stopy na osnowie Fe, Ni, Cr,Co ,Cu 1,0-5,0 10-40
Napawanie łukiem krytym stopy na osnowie Fe, Ni, Cr,Co 2,0-20,0 15-40
Napawanie elektrożużlowe stale niskowęglowe i stopowe 12->100 10-60
Napawanie TIG metale Al, Cu, W, Ti, Cr, Ni, stale węglowe i stopowe, stopy na osnowie Ni, Co 1,5-5,0 5-10
Napawanie MIG/MAG metaleAl, Cu, stopy na osnowie Fe, Ni, Co, Cu,Al 0,5-6,0 5-40
Napawanie drutem proszkowym 
samoosłonowym stopy na osnowie Fe, Ni, Co 0,5-10,0 5-30

Napawanie plazmowe stopy na osnowie Fe, Ni, Co, Cu, tlenki, azotki, borki, węgliki, krzemki, cermetale 0,20-15,0 5-15
Napawanie laserowe stopy na osnowie Fe, Ni, Co, Cu, tlenki, azotki, borki, węgliki, krzemki, cermetale 0,1-5,0 1-10
Napawanie wybuchowe stopy na osnowie Fe, Ni, Co, Cu, Pb,Al 5-35 1-5

Natryskiwanie płomieniowe metale Al, Zn, Cu, Pb, stopy na osnowie Fe, Ni, Co, Cu, tlenki, węgliki, azotki, borki, 
cermetale 0,015-2,00 0

Natryskiwanie łukowe metale Al, Cu, Zn, Pb, stopy na osnowie Fe, Ni, Co, Cu 0,10-2,00 0

* wymieszanie - udział materiału podłoża w napawanej lub natryskiwanej powłoce

Wpływ składu chemicznego napoin na odporność na zużycie ścierne przy małych obciążeniach

6%C
19%Cr
5%Mo
5%Nb
2%W

2%V+Fe

0,3%C
5%Cr

1%W+Fe

3%C
25%Cr+Fe

2%C
7%Cr

6%Ti +Fe

5%C
25%Cr+Fe 6%C

28%Cr+Fe

50 47 47 53 59 60
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a 
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Twardość napoiny [HRC]
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13.4. Stopień wymieszania i kształt spoiny
Podczas spawania nie można uniknąć częściowego wymieszania materiału podłoża ze spoiwem. Chcąc uzyskać optymalne właściwości napawanej war-
stwy, trzeba dążyć, aby stopień wymieszania metalu napoiny był jak najmniejszy.
Materiały o niewielkiej twardości napawane na materiałach o większej zawartości dodatków stopowych, cechuje wzrost twardości. Przyczyną tego zjawi-
ska jest przejmowanie z materiału podstawowego zarówno węgla, jak i dodatków stopowych. Często jednak materiał podłoża jest niestopowy lub nisko-
stopowy, a wówczas aby uzyskać wymaganą twardość, konieczne może być ułożenie kilku warstw (zwykle wystarczają dwie lub trzy warstwy).

Czynniki wpływające na stopień wymieszania:
Prędkość spawania   mała prędkość = duże wymieszanie
             duża prędkość = małe wymieszanie
Biegunowość       DC- = małe wymieszanie
             AC = średnie wymieszanie
             DC+ = duże wymieszanie
Ilość wprowadzanego ciepła mała = małe wymieszanie
                 duża = duże wymieszanie
Technika spawania    ściegi proste = małe wymieszanie
             ściegi zakosowe = duże wymieszanie
Pozycja spawania    pionowa w górę = duże wymieszanie
             naścienna, podolna i pionowa w dół = małe wymieszanie
Liczba warstw       im więcej warstw, tym mniejsze wymieszanie
Rodzaj spoiwa     ze zwiększoną zawartością dodatków stopowych = mniejsza podatność na wymieszanie
Wolny wylot drutu    duży wolny wylot = mniejsze wymieszanie

Stopień wymieszania metalu napoiny zależy nie tylko od rodzaju procesu spawalniczego, ale również od sposobu jego przeprowadzenia.

Wpływ sposobu napawania na kształt napoiny
(makrostruktura ściegów wykonanych drutem proszkowym samoosłonowym)

● przy różnych natężeniach prądu napawania

I=180 A 210 A 245 A 270 A 285 A

V = 0,30 m/min U=30 V

● przy różnych napięciach i prądach napawania 

UI=22 V 24 V 26 V 28 V 30 V

V = 0,20 m/min I=170-240 A

● przy różnych prędkościach napawania

Vn=0,22 m/min 0,31 m/min 0,45 m/min 0,56 m/min 0,7 m/min

U=28 V I=235-240 A

● przy różnych długościach wolnego wylotu drutu

Lw=17 mm 28 mm 38 mm

I=230-275 A U=28 V

● przy różnym kącie nachylenia palnika

α=45°
I=210 A

70°
195 A

90°
225 A

V=0,30 m/min U=26 V
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13.5. Podgrzewanie wstępne
W celu uzyskania spoiny wolnej od pęknięć, należy odpowiednio dobrać temperaturę podgrzewania wstępnego oraz kontrolować temperaturę pomię-
dzy kolejnymi ściegami.
Celem podgrzewania wstępnego jest:
●  obniżenie naprężeń skurczowych,
●  obniżenie twardości w strefie wpływu ciepła,
●  zmniejszenie ryzyka powstawania pęknięć wodorowych.

Czynniki wpływające na konieczność stosowania podgrzewania wstępnego:
●  zawartość węgla w napawanym elemencie,
●  zawartość dodatków stopowych,
●  gabaryty napawanego elementu,
●  prędkość napawania,
●  średnica elektrody lub drutu.

Na podstawie składu chemicznego możemy wyznaczyć równoważnik węgla, Ceq = %C + %Mn/6 + (%Cr+%Mo+%V)/5 + (%Ni+%Cu)/15 którego wartość 
pozwala na określenie temperatury podgrzewania wstępnego. Generalnie im większa jest wartość tego równoważnika, tym wyższa jest wymagana tem-
peratura podgrzewania wstępnego.
Innym istotnym czynnikiem, który należy uwzględnić podczas wyznaczania temperatury podgrzewania wstępnego jest rozmiar i grubość spawanego 
materiału.
Po wyznaczeniu temperatury podgrzewania należy do niej nagrzać spawany materiał i utrzymać ją przez cały cykl spawania. Czas nagrzewania powinien 
być tak dobrany, aby cały element uzyskał wymaganą temperaturę. Chłodzenie powinno być powolne, aby wyeliminować możliwość pojawienia się do-
datkowych naprężeń.

Zalecane temperatury podgrzewania wstępnego dla niektórych materiałów

              Materiał
             podstawowy

Materiał 
dodatkowy

Grubość 
materiału 
roboczego

 (mm)

Stal 
Ceq<0,3 
<180 HB

[°C]

Stal 
niskostopowa 

Ceq0,3-0,6 
200-300 HB

[°C]

Stal 
narzędziowa 
Ceq0,6-0,8 
300-400 HB

[°C]

Stal 
chromowa 
5-12% Cr 

300-500 HB
[°C]

Stal
chromowa

>12% Cr
HB 200-300

[°C]

Stal 
nierdzewna 
18/8 Cr/Ni 

~200 HB
[°C]

Stal 
manganowa 

14% Mn 
250-500 HB

[°C]

Stal niskostopowa 
200-300 HB

≤20 ¦ 100 150 150 100 ¦ ¦
>20 ≤60 ¦ 150 200 250 200 ¦ ¦

>60 100 180 250 300 200 ¦ ¦

Stal narzędziowa 
300-450 HB

≤20 ¦ 100 180 200 100 ¦ ¦
>20 ≤60 ¦ 125 250 250 200 ¦ O¦

>60 125 180 300 350 250 ¦ O¦

Stal 12% Cr 
200-300 HB

≤20 ¦ 150 200 200 150 ¦ x
>20 ≤60 100 200 275 300 200 150 x

>60 200 250 350 375 250 200 x

Stal nierdzewna 
18/8 25/12 

200HB

≤20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
>20 ≤60 ¦ 100 125 150 200 ¦ ¦

>60 ¦ 150 200 250 200 100 ¦

Stal manganowa 
200 HB

≤20 ¦ ¦ ¦ x x ¦ ¦
>20 ≤60 ¦ ¦ •100 x x ¦ ¦

>60 ¦ ¦ •100 x x ¦ ¦

Stop kobaltowy 
Typ 6 40 HRC

≤20 100 200 250 200 200 100 x
>20 ≤60 300 400 •450 400 350 400 x

>60 400 400 •500 •500 400 400 x

Zawierający węgliki 
(1) 55 HRC

≤20 ¦ O¦ O¦ O¦ O¦ O¦ O¦
>20 ≤60 ¦ 100 200 200 200 O¦ O¦

>60 O¦ 200 250 200 200 O¦ O¦

(1) Maksymalnie dwie warstwy napoiny.
Pęknięcia skurczowe są zjawiskiem normalnym.

O  Podgrzewanie wstępne, gdy są napawane duże powierzchnie.
¦  Bez podgrzewania wstępnego lub do temp. <100°C.
•   Aby zapobiec pęknięciom, należy zastosować warstwę pośrednią z wytrzymałego stopiwa ze stali nierdzewnej.
x  Używane bardzo rzadko albo wcale
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13.6.  Klasyfikacja materiałów spawalniczych przeznaczonych do napawania (zgodnie z 
normą DIN 8555)
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13.7. Mapa grup materiałów na osnowie żelaza stosowanych do napawania
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13.8. Twardość - definicja i metody pomiaru

Metoda pomiaru Skala Kształt Wymiary 
mm N kG Pomiarowy Zastosowanie

Metoda Brinella
Próba twardości Brinella polega na wgniataniu pod zadanym 
obciążeniem stalowej kulki hartowanej lub kulki z węglików 
spiekanych o odpowiedniej średnicy siłą prostopadłą do po-
wierzchni materiału przez zadany czas w płaską, odpowied-
nio gładką powierzchnię przedmiotu. Średnica odcisku kulki 
w materiale mierzona po obciążeniu jest podstawą obliczeń 
twardości. 
Do zalet tej metody należy zaliczyć: 
●  dla wielu materiałów istnieje zależność doświadczalna po-

między wytrzymałością na rozciąganie a twardością, 
●  możliwość stosowania metody do pomiaru twardości ma-

teriałów niejednorodnych, dzięki stosunkowo dużej po-
wierzchni odcisku, 

●  jedna skala twardości. 
Wady tej metody to: 
●  ograniczenie możliwości porównywania wyników do po-

miarów przeprowadzonych przy tym samym współczynniku 
obciążenia, 

●  nie nadaje się do pomiarów twardości: przedmiotów o nie-
wielkich wymiarach, warstw powierzchniowych, warstw 
utwardzonych, materiałów twardych, 

●  stosunkowo duże uszkodzenie powierzchni.

HB kulka
stalowa

10
5

2,5
2
1

29400
7350

1837,5
1176
294

3000
750

187,5
120
30

100÷450 żeliwa, 
stale wyżarzone

10
5

2,5
1

9806,5
2451,5

613
98

1000
250
62,5
10

35÷100
mosiądze 

brązy 
Mg i stopy

10
5

2,5
1

4903
1226
306,5

49

500
125

31,25
5

10÷35

Al i stopy 
Zn i stopy 

Sn, Pb 
i stopy

Metoda Rockwella 
Pomiar twardości metodą Rokwella polega na dwustopnio-
wym wciskaniu (przy określonych warunkach) w badaną 
próbkę wgłębnika w kształcie kulki stalowej (skala B) lub 
stożka diamentowego o kącie rozwarcia 120° (skala C) oraz 
pomiarze trwałego przyrostu głębokości odcisku po obcią-
żeniu. Twardość Rockwella w skali C nie równa się twardości 
Rockwella w skali B pomimo takiej samej wartości, np. HRC 25 
nie jest równe HRB 25. 
Do zalet tej metody należy zaliczyć: 
●  szybkość i łatwość pomiaru, 
●  prostotę obsługi twardościomierza, 
●  metoda nadaje się do pomiarów twardości wyrobów twar-

dych i niektórych warstw utwardzonych, 
●  ze względu na niewielkie rozmiary odcisków można ją zasto-

sować w wielu przypadkach do wyrobów gotowych (np. do 
kontroli jakości obróbki cieplnej itp. ). 

Wady tej metody to: 
●  znaczna ilość skal twardości i ograniczone możliwości ich 

porównywania ze sobą, 
●  duża wrażliwość na błędy ustawienia próbki i obsługi 

twardościomierzy, 
●  niemożność pomiaru twardości bardzo cienkich przedmio-

tów i warstw nawęglonych, azotowych, itp.

HRC stożek 
diamentowy

r = 0,2
α = 120°

wstępny
98

1471
10

150
20÷67

stale stopowe, 
stale obrobione 

cieplnie

HRB kulka
stalowa r = 1,5875

wstępny
98

980
10

100
0÷100

stale zwykłe, 
mosiądze, 

brązy

Metoda Vickersa
Metoda pomiaru twardości metodą Vickersa polega na wci-
skaniu wgłębnika (najczęściej zrobionego ze spieków czasem 
diamentowego) o kształcie ostrosłupa prawidłowego w prób-
kę metalu. Twardość wyznacza się ze stosunku siły obciążają-
cej wgłębnik do powierzchni pobocznicy odcisku. W praktyce 
twardość odczytuje się z tablic po zmierzeniu przekątnej od-
cisku dla zastosowanego obciążenia. Wyniki pomiarów twar-
dości metodą Vickersa są dla danego materiału jednakowe, 
niezależnie od użytego obciążenia.

HV ostrosłup 
diamentowy

α= 136° 
dwuścienny

980
490
294
196
98
49

29,4
24,5
19,6
9,8

100
50
30
20
10
5
3

2,5
2

warstwy 
dyfuzyjne 

cienkie taśmy 
i druty
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13.9. Porównanie skal twardości

Twardość 
HB

Twardość 
HRB

Twardość 
HRC

Twardość 
HV

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

N/mm²
- 36,4 - 80 -
- 42,4 - 85 -
- 47,4 - 90 -
- 52 - 95 -
- 56,4 - 100 -
- 60 - 105 -
- 63,4 - 110 -
- 66,4 - 115 -
- 69,4 - 120 -
- 72 - 125 -
- 74,4 - 130 -
- 76,4 - 135 -
- 78,4 - 140 -
- 80,4 - 145 -
- 82,2 - 150 -
- 83,8 - 155 -

152 85,4 - 160 510
156 86,8 - 165 530
162 88,2 - 170 545
166 89,6 - 175 560
171 90,8 - 180 575
176 91,8 - 185 595
181 93 - 190 610
185 94 - 195 625
190 95 - 200 640
195 95,8 - 205 660
199 96,6 - 210 675
204 97,6 - 215 690
209 98,2 - 220 705
214 99 - 225 720
219 - 19,2 230 740
223 - 20,2 235 755
228 - 20,3 240 770
230 - 19,2 - -
233 - 21,3 245 785
238 - 22,2 250 800
240 - 21,2 - -
242 - 23,1 255 -
247 - 224 260 835
252 - 24,8 265 850
257 - 25,6 270 865
261 - 26,4 275 880
266 - 27,1 280 900
271 - 27,8 285 915
276 - 28,5 290 930
280 - 29,2 295 950
285 - 29,8 300 965
295 - 31 310 995
304 - 32,2 320 1030

Twardość 
HB

Twardość 
HRB

Twardość 
HRC

Twardość 
HV

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

N/mm²
314 - 33,3 330 1060
232 - 34,4 340 1095
333 - 35,5 350 1125
342 - 36,6 360 1155
352 - 37,7 370 1190
361 - 38,8 380 1220
371 - 39,8 390 1225
380 - 40,8 400 1290
390 - 41,8 410 1320
399 - 42,7 420 1350
409 - 43,6 430 1385

- - 44 440 -
- - 44,8 450 -
- - 45,5 460 -
- - 46,3 470 -
- - 47 480 -
- - 47,7 490 -
- - 48,8 500 -
- - 49 510 -
- - 49,8 520 -
- - 50,3 530 -
- - 50,9 540 -
- - 51,5 550 -
- - 52,1 560 -
- - 52,7 570 -
- - 53,3 580 -
- - 53,8 590
- - 54,4 600 -
- - 54,9 610 -
- - 55,4 620 -
- - 55,9 630 -
- - 56,4 640 -
- - 56,9 650 -
- - 57,4 660 -
- - 57,9 670 -
- - 58,4 680 -
- - 58,9 690 -
- - 59,3 700 -
- - 60,2 720 -
- - 61,1 740 -
- - 61,9 760 -
- - 62,7 780 -
- - 63,5 800 -
- - 64,3 820 -
- - 65 840 -
- - 65,7 860 -
- - 66,3 880 -
- - 68,9 900 -
- - 67,5 920 -
- - 68 940 -
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13.10. Pozycje spawania wg ASME, EN 287-1, ISO 6947

Skrót Objaśnienie
PA / 1F / 1G pozycja spawania podolna
PB / 2F / 2FR pozycja spawania naboczna, spoina pachwinowa
PC / 2G pozycja spawania naścienna pozioma
PD / 4F pozycja spawania pułapowa (okapowa), spoina pachwinowa
PE / 4G pozycja spawania pułapowa
PF / 3F / 5F / 3G / 5G pozycja spawania pionowa z dołu do góry, spoina pachwinowa
PG / 3F / 5F / 3G / 5G pozycja spawania pionowa z góry na dół
H-L045 / 6G pozycja spawania rury pochylonej pod kątem 45°, spoina z dołu do góry
J-L045 / 6G pozycja spawania rury pochylonej pod kątem 45°, spoina z góry na dół
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13.11. Gazy ochronne stosowane przy spawaniu i cięciu

Oznaczenie Składnik w % objętości

Zastosowanie Uwagi
grupa wyróżnik mieszanka

utleniające obojętne redukujące trudno 
reagujące

CO₂ O₂ Ar He H₂ N₂

R
1 - reszta >0-15 TIG, spawanie plazmowe, cięcie pla-

zmowe, osłona warstwy graniowej redukujące
2 - reszta >15-35

I
1 czysty Ar 100

MIG, TIG, spawanie plazmowe, osłona 
warstwy graniowej obojętne2 - 100

3 ArHe reszta >0-95

M1

1 ArCO₂ >0-5 reszta >0-5

MAG
słabo utleniające

2 ArCO₂ >0-5 reszta
3 ArCO₂O₂ >0-3 reszta
4 ArCO₂O₂ >0-5 >0-3 reszta

M2

1 ArCO₂ >5-25 reszta
2 ArO₂ >3-10 reszta
3 ArCO₂O₂ >0-5 >3-10 reszta
4 ArCO₂O₂ >5-25 >0-8 reszta

M3
1 ArCO₂O₂ >25-50 >10-15 reszta
2 czysty Ar reszta
3 ArCO₂O₂ >5-50 >8-15 reszta

C
1 CO₂ 100
2 CO₂O₂ reszta >0-30 mocno utleniające

F
1 100 cięcie plazmowe, osłona warstwy 

graniowej2 >0-5 reszta

13.12. Właściwości gazów stosowanych w procesach spawalniczych

Właściwości Acetylen
C₂H₂

Propan
C₈H₈

Propylen
C₃H₆

Propadien 
metylo-acetylenu 

C₃H₄

Metan
CH₄

Temperatura płomienia obojętnego °C 3100 2520 2870 2870 2540
Emisja ciepła płomienia głównego MJ/m³ 19 10 16 20 0,4
Emisja ciepła płomienia wtórnego MJ/m³ 36 94 72 70 37
Całkowita wartość ciepła MJ/m³ 55 104 88 90 37
Całkowita ilość tlenu wymagana w przypadku płomienia neutralnego, 
stosunek O₂ : gaz palny 2,5 5 4,5 4 2

Limit zawartości wybuchowej w powietrzu % 2,5-80 2,3-9,5 2,0-10 3,4-10,8 5,4-14
Względny ciężar właściwy gazu, powietrze=1,0 0,906 1,52 1,48 1,48 0,62

1 – jąderko płomienia
2 – strefa redukcyjna
3 – strefa utleniająca

B = 3A – płomień nawęglający
B = 1,5A – płomień utleniający
B = 2A – płomień neutralny

Temperatura płomienia dla różnych mieszanek gazów

Mieszanka gazowa Średnia temperatura 
płomienia

tlen-acetylen ok. 3200°C
tlen-propan ok. 2500°C
tlen-wodór ok. 2370°C
tlen-dwutlenek węgla ok. 2200°C
powietrze-acetylen ok. 2460°C
powietrze-dwutlenek węgla ok. 1870°C
powietrze-propan ok. 1750°C
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13.13. Właściwości wybranych pierwiastków / materiałów

Rodzaj substancji Symbol Temperatura 
topnienia °C

Temperatura 
wrzenia 0,1 

MPa°C
Twardość Gęstość

g/cm²

Przewodność 
cieplna właściwa 

W/(m·°C)

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

N/mm²

Rozszerzalność 
cieplna 

µm/(m·°C)
Cyna Sn 232 2270 15-10 7,28 62,7 20-40 23,3
Bor B 2300 2550 - 3,3 - - -
Rtęć Hg -38,87 357 - 13,55 - - -
Fosfor P 44 282 - 1,82 - - -
Krzem Si 1430 2300 - 2,33 - - -
Siarka S 112,8 444,6 - 2,05 - - -
Ołów Pb 327 1740 4-7 11,34 33,4 15-20 29,7
Cynk Zn 420 906 40-50 7,14 112,9 200-250 39,4
Magnez Mg 650 1110 30-40 1,7 154,8 150-200 25,2
Aluminium Al. 660 2060 25-40 2,7 238,5 90-180 23,6
Miedź Cu 1083 2600 60-80 8,9 393,3 160-200 16,7
Nikiel Ni 1453 2730 150-220 8,9 92,1 400-800 13,3
Kobalt Co 1495 2900 130-180 8,91 69 500 13,9
Kadm Cd 321 765 20-30 - - 50 -
Żelazo Fe 1553 2740 45-80 7,9 75,3 200 11,7
Tytan Ti 1668 - - 4,5 221,8 600-800 8,4
Chrom Cr 1800 2500 800-1100 - - - -
Wanad V 1898 3400 - 6,1 29,2 - 8,2
Niob Nb 2468 - - 8,57 53,7 7,2
Molibden Mo 2610 4800 150-250 10,22 142,3 Max 2800 4,8
Mangan Mn 1242 2150 3-5 - - 500 -
Wolfram W 3410 5930 650-800 19,3 167,4 max 4000 4,5
Mosiądz Cu+Zn 900 - 70-140 8,25 - 300-500 -
Staliwo - 1200-1400 - 120-180 - - 400-800 -

Stal - 1400-1500 - 120-250 7,7-7,85 - 400-800/340-
1800 -

Stal niskowęglowa - 1490+1520 - - 7,8 71,1 12,1
Stal wysokowęglowa - 1380+1490 - - 7,8 66,9 11,7
Stal szybkotnąca - 1300 - - 7,9 45,36 11,0+13,0
Stal martenzytyczna 13% Cr - 1425+1530 - - 7,8 28,7 6,4+6,7
Stal ferrytyczna 25% Cr - 1425+1530 - - 7,8 24,4+26,3 6,2+6,7
Stal austenityczna - 1400+1450 - - 7,8+8,0 18,7+22,8 600-800 17,0+19,2
Stal duplex - 1430+1450 - - 7,8+8,0 16,2+19,0 13,3+13,7
Stal Fe+18%Cr+8%Ni - 1350-1400 - 140-170 - - 600 -
Stal Fe+25%Cr+20%Ni - 1350-1400 - 140-170 - - 600 -
Stal Fe+18%Cr+8%Ni+2,5%Mo - 1350-1400 - 140-170 - - 600 -
Żeliwo szare 3,5% C - 1130+1200 - 170-220 7,3 46 150-300 10,5
Żeliwo ciągliwe - 1200-1400 - 110-220 - - 350-450 -
TiC - 3065 - - 4,94 17,2+35,0 - 7,61+
SiO2 - kwarc - 1720 - - 2,3 0,8+1,34 - 0
SiO2 - piaskowiec - 1720 - - 2,3 1,6+2,1 - 10,8
Al2O3 - 2050 - - 4 27,2 - 6,8
Węgiel C 3500 - - 3,51 -
Węgiel (diament) - 3800 - - 3,52 - - 1,1
Węgiel (grafit) - 3726 - - 2 25,1 - 0,54+
Brąz Cu+Sn 900 - 100-200 8,56-8,9 - 150-200/200/300 -
Monel Cu+Ni 1300-1350 - 100-150 - - 500-600 -
Stop magnezu - 590-650 - - 1,8-1,83 - 180-300 -
Stop aluminium - 570-655 - - 2,6-2,85 - 100-400 -
Stop cynku - 380-420 - - 5,7-7,2 - 140-300 -
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13.14. Stopy żelaza z węglem - podział, dodatki stopowe
Stal to stop żelaza z węglem o zawartości węgla nie przekraczającej 2,06%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie. Dla stali stopowych 
zawartość węgla może być jednak dużo wyższa. Stal, obok żelaza i węgla, zawiera zwykle również inne składniki. Do pożądanych składników stopowych 
zalicza się głównie metale (chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan).

Podstawowe właściwości fizyczne stali węglowej:
●  gęstość ~ 7,86 g/cm³
●  współczynnik liniowej rozszerzalności α = 12*10-6/K
●  współczynnik przewodzenia ciepła k = 58 W/(m*K)
●  współczynnik Poissona V = 0,30
●  rezystywność (20°C, 0,37-0,42% węgla) = 171*10-9 Ω*m 

Podział stali na gatunki opiera się na ich składzie chemicznym, właściwościach mechanicznych, 
podobnym zastosowaniu, stopniu czystości (jakości) i przeznaczeniu.

Stale węglowe

Konstrukcyjne

zwykłej jakości
ogólnego przeznaczenia

o określonym 
przeznaczeniu

na rury dla kolejnictwa, na 
druty, na liny różne

wyższej jakości
ogólnego przeznaczenia

o określonym przeznaczeniu
najwyższej jakości na druty, na liny

Narzędziowe płytko i głęboko hartujące się
O szczególnych 
własnościach magnetycznie miękkie,łatwo obrabialne(automatowe)

Stale stopowe

Konstrukcyjne

niskostopowe
sprężynowe

do nawęglania
do ulepszania cieplnego

do azotowania
na łożyska toczone

Narzędziowe
do pracy "na zimno"
do pracy "na gorąco"

szybkotnące

O szczególnych 
własnościach

do pracy przy podwyższonych 
temperaturach

na rury
na blachy kotłowe

śruby i ściągi do kotłów
na odkówki do kotłów

odporne na korozję
żaroodporne ( w tym zaworowe)

o szczególnych właściwościach magnetycznych
o szczególnych właściwościach fizycznych

Jednym z gatunków stali są stale stopowe, czyli takie w których oprócz węgla występują inne dodatki stopowe o zawartości od kilku do nawet kilkudzie-
sięciu procent, zmieniające w znaczny sposób charakterystykę stali. 

Dodatki stopowe dodaje się, aby:
● podnieść hartowność,
● uzyskać większą wytrzymałość,
● zmienić właściwości fizyczne i chemiczne.
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Nikiel
Austenitotwórczy, rozszerza zakres austenitu. W stalach nie tworzy węglików, lecz rozpuszcza się w astenicie i ferrycie, zwiększając jego twardość i udarność, 
również w obniżonych temperaturach. Sprzyja grafityzacji, zwiększa szybkość koagulacji cementytu. Zwiększa ilość austenitu szczątkowego. Dodawany do stali 
konstrukcyjnych, nierdzewnych, utwardzanych wydzieleniowo oraz stopów specjalnych (magnetycznych, invar).

Kobalt
Austenitotwórczy, rozszerza zakres austenitu. Ma powinowactwo do węgla zbliżone do żelaza. W stalach nie tworzy węglików. Sprzyja grafityzacji, zmniejsza 
hartowność. Zmniejsza ilość austenitu szczątkowego. Stosowany w stalach szybkotnących, stopach na magnesy trwałe, w węglikach spiekanych, w stalach 
maraging.

Mangan

Austenitotwórczy, rozszerza zakres austenitu. Ma większe powinowactwo do węgla i siarki, gromadzi się w cementycie Fe3C i węglikach M23C6 i M7C3. 
Zwiększa hartowność. Zwiększa ilość austenitu szczątkowego. Obniża zawartość węgla w perlicie. Rozpuszczony w ferrycie bardzo zwiększa jego twardość. 
Sprzyja rozrostowi ziarna austenitu. Neutralizuje szkodliwy wpływ siarki i tlenu w stali, dlatego też w każdej stali występuje do zawartości ok. 0,5%. W stalach 
austenitycznych może częściowo zastąpić nikiel. Jest składnikiem stali Hadfielda.

Chrom
Ferrytotwórczy, zwęża zakres austenitu. Z żelazem tworzy kruchą fazę. Ma większe powinowactwo do węgla niż żelazo, rozpuszcza się w cementycie, przy 
większych zawartościach tworzy węgliki M23C6 i M7C3. Dość silnie podwyższa hartowność. Wprowadza się go do stali konstrukcyjnych, narzędziowych, nie-
rdzewnych i żaroodpornych.

Molibden

Ferrytotwórczy. Tworzy złożone węgliki typu M6C oraz metastabilne typu M2C, które podczas odpuszczania wywołują twardość wtórną. Bardzo zwiększa 
hartowność stali. Dodawany do stali konstrukcyjnych w ilości ok. 0,3%, gdzie zapobiega kruchości odpuszczania. Wprowadza się go do stali narzędziowych, do 
pracy “na gorąco” i szybkotnących. W stalach żarowytrzymałych podnosi granice pełzania, a w kwasoodpornych zwiększa odporność korozyjną na działanie 
chlorowców. Sprzyja drobnoziarnistości stali.

Wolfram
Ferrytotwórczy. Węglikotwórczy - tworzy w stalach węgliki M6C i M2C (te ostatnie przy odpuszczaniu wywołują twardość wtórną). Sprzyja drobnoziarnistości 
stali. Zwiększa twardość ferrytu i bardzo obniża jego udarność. Jest głównym składnikiem stali szybkotnących, w stalach żaroodpornych zwiększa odporność 
na pełzanie.

Wanad
Silnie ferrytotwórczy. Silnie węglikotwórczy - tworzy bardzo trwałe węgliki typu MC. Sprzyja drobnoziarnistości stali. Gdy jest rozpuszczony w austenicie, 
zwiększa hartowność stali. Dodawany do stali konstrukcyjnych jako mikrododatek (do ok. 0,3%), do stali narzędziowych (np. do szybkotnących). W stalach 
żarowytrzymałych zwiększa odporność na pełzanie.

Tytan

Ferrytotwórczy. Tworzy węgliki typu MC, zubożając austenit w węgiel. Rozdrabnia ziarno austenitu. Z żelazem tworzy Fe2Ti, który utwardza dyspersyjnie stal. 
Węgliki typu TiC trudno rozpuszczają się w austenicie, dlatego tytan obniża hartowność stali. Jako dodatek do stali nierdzewnych uodparnia ją na korozję 
międzykrystaliczną. Dodany do żaroodpornych stopów niklu podwyższa ich odporność na pełzanie. Ma skłonność do wiązania tlenu i azotu, dlatego jest 
składnikiem drutów spawalniczych.

Niob i 
Tantal

Ferrytotwórcze, silnie węglikotwórcze. Tworzą węgliki typu MC o dużej trwałości i twardości. Wiążą azot. Silnie rozdrabniają ziarno austenitu. Niob w stalach 
nierdzewnych zapobiega korozji międzykrystalicznej.

Krzem
Ferrytotwórczy. Nie tworzy w stalach węglików, sprzyja natomiast grafityzacji i odwęglaniu stali. Rozpuszczony w ferrycie silnie go umacnia. Przy zawartości 
większej niż 1% zmniejsza własności plastyczne. Zwiększa żaroodporność i żarowytrzymałość. Jest stosowany jako odtleniacz. Często dodawany do stali kon-
strukcyjnych (zwłaszcza resorowych) transformatorowych, żarowytrzymałych oraz niektórych narzędziowych.

Aluminium
Ferrytotwórczy. Sprzyja grafityzacji. Rozpuszczony w austenicie nieznacznie zwiększa hartowność. Wiąże azot i rozdrabnia ziarno austenitu. Jest silnym odtle-
niaczem stali. Wprowadza się je do stali do azotowania, gdyż tworzy bardzo twarde azotki. Dodawany do stali żaroodpornych, gdzie poprawia odporność na 
korozję gazową. Stosowane do dyfuzyjnej obróbki cieplno-chemicznej celem nadania stalom odporności na utlenianie w wysokich temperaturach.

Miedź Nie tworzy węglików, sprzyja grafityzacji. Uodparnia stal na korozję atmosferyczną, wody rzecznej oraz wody zawierającej SO2 i CO2 . Wchodzi w skład austeni-
tycznych stali kwasoodpornych ( 2-3%) gdzie zwiększa odporność na HCI i H2SO4. Utrudnia obróbkę plastyczną stali “na gorąco”.

Bor
Wprowadzany do stali w ilości ok. 0,003%, ponieważ znacznie zwiększa jej hartowność przy zawartości węgla do 0,6%. Przy wyższych zawartościach boru 
hartowność stali maleje, a zwiększa się skłonność do rozrostu ziarna austenitu. Z żelazem tworzy borki FeB i Fe2B o bardzo dużej twardości, które można 
wytworzyć na powierzchni elementów narażonych na ścieranie w procesie obróbki cieplno-chemicznej zwanej borowaniem.

Tlen, 
Wodór, 
Azot

Dwa pierwsze stanowią domieszki wpływające, szkodliwie na własności stali, trzeci niekiedy jest celowo wprowadzany. Tlen z żelazem tworzy tlenki FeO, Fe2O3, 
Fe3O4, które szkodliwie wpływają na własności (zwłaszcza na udarność). Wodór rozpuszcza się w stali zarówno w stanie ciekłym jak i stałym. Szybko dyfunduje. 
Azot rozpuszcza się w austenicie i ferrycie. W wyniku oddziaływania z dyslokacjami tworzy wyraźną granicę plastyczności i wywołuje starzenie po zgniocie 
(dlatego jest szkodliwy w stalach do głębokiego tłoczenia). W stalach do spawania wywołuje kruchość w strefie wpływu ciepła. Szybką dyfuzję w żelazie i 
tworzenie twardych azotków wykorzystuje się w obróbce cieplno-chemicznej zwanej azotowaniem.

Fosfor

Jest domieszką szkodliwą i jego zawartość jest ograniczona do 0,02 - 0,05%. Wywołuje zjawisko kruchości “na zimno” w stalach o wyższej wytrzymałości oraz 
podnosi przejściową temperaturę kruchości. Ma dużą skłonność do segregacji, co powoduje pasmowość struktury. Wprowadzany do stali miękkich, niskosto-
powych (np. automatowych) gdzie ułatwia skrawanie, zwiększając jednocześnie wytrzymałość. W ilości do 0,15% uodparnia stale niskowęglowe na korozję 
atmosferyczną. Dodany do żeliwa poprawia jego rzadkopłynność.

Siarka
Stanowi zanieczyszczenie niepożądane w stalach. Wywołuje kruchość “na gorąco”. Ma dużą skłonność do segregacji co wpływa szkodliwie na spawalność. 
Normalna zawartość siarki w stalach jest ograniczona do 0,02 - 0,055%. W stalach automatowych oraz nierdzewnych może być jednak zwiększona do 0,35 % , 
gdyż ułatwia ich skrawanie. Wprowadzona do warstw powierzchniowych zmniejsza współczynnik tarcia i zwiększa odporność na zacieranie.

Metale 
ziem 
rzadkich

Wprowadzone do stali tworzą kruche siarczki i zmniejszają włóknistość oraz anizotropię własności stali. Jako dodatek do żeliwa spełniają rolę modyfikatora.
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13.15. Odlewnicze stopy żelaza - żeliwo i staliwo
Żeliwo to odlewniczy stop żelaza z węglem o takiej zawartości węgla która zapewnia krzepnięcie z przemianą eutektyczną (praktycznie 2,5 do 4.5%C), 
zawierający pewne ilości krzemu (do 3,5%), manganu (do 1%), fosforu (do 0,8%) i siarki (do 0,3%) pochodzenia metalurgicznego. 
Węgiel w żeliwach (poza osnową) może występować w postaci związanej jako cementyt (ogólnie węgliki) bądź w postaci wolnej jako grafit w zależności 
od czego rozróżnia się:
●  żeliwa szare - węgiel w postaci grafitu
●  żeliwa białe - węgiel związany w cementycie
●  żeliwa połowiczne (pstre) z węglem występującym zarówno w postaci wolnej jak i związanej.
Struktura żeliw zależy zarówno od składu chemicznego jak i szybkości krystalizacji metalu, co związane jest z grubością ścianki odlewu.

Pierwiastki występujące w żeliwie można zestawić według ich wpływu 
na zdolność  żeliwa do grafityzacji podczas krzepnięcia:
●  ułatwiające grafityzacje – Al, C, Si, Ni, Cu, P,
●  utrudniające grafityzację – W, Mn, Mo, S, Cr, V.
Ważnym składnikiem żeliw jest fosfor, który zwiększa rzadkopłynność, 
nie oddziałując w istotny sposób na proces grafityzacji. Fosfor tworzy 
odrębny składnik strukturalny, potrójną eutektykę fosforową zwaną ste-
adytem, która powiększa twardość  i odporność  żeliwa na ścieranie, ale 
przy większej ilości powoduje również kruchość  w niskiej temperaturze.

W wyniku celowych zabiegów technologicznych w czasie procesów me-
talurgicznych grafit może zostać rozdrobniony w przypadku żeliwa mo-
dyfikowanego lub doprowadzony do postaci kulistej – w przypadku żeli-
wa sferoidalnego. Długotrwała obróbka cieplna niektórych żeliw białych 
powoduje uzyskanie tzw. węgla żarzenia w strukturze otrzymanego że-
liwa ciągliwego.

Żeliwa Szare

Mają największe zastosowanie przemysłowe. Grafit występuje tu w postaci nieregurlarnych 
płatków różnej wielkości, tworząc nieciągłości w osnowie metalicznej. Wytrzymałość grafi-
tu  w porównaniu z osnową można przyjąć za równą zeru, stąd też żeliwa szare odznaczają się 
niską wytrzymałością na rozciąganie i zginanie, przy dość dobrej wytrzymałości na ściskanie. 
Wytrzymałość zmęczeniowa żeliw szarych jest również niewielka ze względu na obecność wspo-
mnianych karbów strukturalnych. Główną zaletą żeliwa szarego są dobre własności odlewnicze: 
wysoka rzadkopłynność, mały skurcz odlewniczy (0,6 do 1,25%), dobre wypełnianie wnęki form 
itd. Inne zalety żeliwa szarego związane z obecnością grafitu w strukturze to dobre własności 
przeciwcierne, zdolność tłumienia drgań, dobra obrabialność. Odmianą żeliw szarych są żeliwa 
modyfikowane, zawierające bardzo drobny grafit płatkowy, dzięki czemu ich wytrzymałość jest 
znacznie wyższa niż żeliw zwykłych. Rozdrobnienie grafitu uzyskuje się przez dodanie do żeliwa 
przed odlaniem tzw. modyfikatorów, najczęściej w postaci sproszkowanego żelazokrzemu.

Żeliwa 
Sferoidalne

Żeliwami sferoidalnymi nazywa się żeliwa, w których grafit powstaje podczas krzepnięcia w po-
staci kulkowej. Uzyskuje się je w wyniku procesu modyfikacji, polegającym na wprowadzeniu do 
metalu (bezpośrednio przed odlaniem) dodatku sferoidyzującego w postaci magnezu, ceru, lan-
tanu, wapnia itp. Dzięki kulistej postaci grafitu, żeliwa sferoidalne mają znacznie lepsze własności 
mechaniczne i z powodzeniem zastępują nie tylko staliwo lecz również niektóre odkuwki stalowe. 
Wytwarza się z nich takie części silników samochodowych jak wały korbowe, rozrządu, cylindry i 
pierścienie tłokowe. W budowie obrabiarek żeliwo sferoidalne wykorzystuje się na koła zębate, 
wrzeciona, korpusy itd. Sferoidyzacja powoduje zmniejszenie zdolności żeliwa szarego do tłumie-
nia drgań. W celu zachowania dobrych własności wytrzymałościowych, jednocześnie nie tracąc 
zdolności do tłumienia drgań opracowano żeliwa wermikularne, w których grafit przyjmuje kształt 
pośredni, kretkowy, zwichrowany, gwieździsty.

Żeliwa Białe

Strukturę żeliwa białego stanowi ledeburyt przemieniony i ewentualnie - steadyt. Ze względu na 
bardzo dużą kruchość i złą skrawalność żeliwa białe nie znajdują bezpośredniego zastosowania. 
Powierzchniowa warstwa żeliwa białego na żeliwie szarym, powstająca przez tzw. zabielenie tj. 
szybkie, lokalne ochłodzenie odlewu, jest stosowana w celu zwiększenia odporności materiału 
na ścieranie. Zabielenie żeliwa szarego stosuje się czasem w przypadku mniej odpowiedzialnych 
prowadnic korpusów maszyn, bieżni kół wagoników roboczych itp. Żeliwo białe jest materiałem 
wyjściowym do wytwarzania żeliwa ciągliwego.

Żeliwa 
Ciągliwe

Żeliwami ciągliwymi nazywa się żeliwa białe, które ulegają określonemu uplastycznieniu dzięki 
obróbce cieplnej (grafityzowanie), albo cieplno-chemicznej (odwęglanie) i zawierają grafit w po-
staci tzw. węgla żarzenia.

Żeliwa 
Stopowe

Żeliwami stopowymi nazywa się żeliwa zawierające dodatkowo pierwiastki takie jak chrom, nikiel, 
molibden, aluminium, tytan, wanad, miedź, wolfram, bor lub zwiększone ilości krzemu i manga-
nu. Dobór ww. pierwiastków oraz ich wzajemne stosunki ilościowe decydują o własnościach wy-
trzymałościowych, odporności na ścieranie i działanie środowisk korozyjnych oraz oddziaływanie 
atmosfer utleniających w wysokich temperaturach.

Staliwa

Staliwo jest stopem żelaza z węglem (do ok. 1,5%) w stanie lanym, przeznaczonym na odlewy 
podlegające dużym obciążeniom dynamicznym. Staliwo ma duży skurcz odlewniczy od 1,6 do 
2,1% (a staliwa stopowe często większy) i wymaga temperatury odlewania 1600 - 1700°C. Z po-
wodu dużej gęstopłynności i dużej jamy skurczowej formowanie odlewów staliwnych wymaga 
dużych nadlewów i układu wlewowego. Własności fizyczne i chemiczne staliwa praktycznie nie 
różnią się od własności stali o takim samym składzie. Własności mechaniczne zależą głównie od 
zawartości węgla i są nieco mniejsze niż w przypadku stali, zwłaszcza plastyczność, natomiast 
wytrzymałość na pełzanie często jest większa. Stosunkowo mała plastyczność staliwa wynika 
ze struktury dendrytycznej (segregacja C,P i pierwiastków stopowych). Wadą staliwa jest silny 
wpływ grubości ścianki odlewu (szybkość krzepnięcia) na własności mechaniczne. Własności me-
chaniczne staliwa można poprawić obróbką cieplną: ujednorodnienie, normalizowanie, odpręża-
nie a także hartowanie i odpuszczanie.
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13.16. Obróbka cieplna stali

WYŻARZANIE
Zabiegi cieplne, których celem jest uzyskanie struktury w obrabianym materiale zbliżonej do stanu 

równowagi termodynamicznej. Wyżarzanie polega na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, 
wygrzaniu w tej temperaturze i chłodzeniu z odpowiednią szybkością.

Bez przemiany alotropowej Z przemianą alotropową

Ujednoradniające (homogenizujące)
Polega na nagrzaniu materiału do temperatury 1000-

1200°C (o ok. 100-200°C niżej od temperatury solidusu), 
długotrwałym wygrzaniu w tej temperaturze aż do 
wyrównania składu chemicznego oraz powolnym 

chłodzeniu. Celem zabiegu jest zmniejszenie 
niejednorodności (mikrosegregacji) składu chemicznego.

Normalizujące (normalizowanie)
Polega na nagrzaniu do stanu austenitycznego a 

następnie studzeniu w powietrzu. Celem operacji jest 
uzyskanie jednorodnej struktury drobnoziarnistej, a 
przez to poprawa właściwości mechanicznych stali. 

Jest stosowane do niestopowych stali konstrukcyjnych 
i staliwa - często przed dalszą obróbką cieplną w celu 

ujednorodnienia struktury.

Zupełne
Polega na nagrzaniu stali, jak przy wyżarzaniu 

normalizującym i powolnymstudzeniu (np.z piecem). 
Celem zabiegu jest zmniejszenie twardości, usunięcie 

naprężeń własnych, poprawa ciągliwości stali. Procesowi 
temu poddaje się zwykle stale stopowe, dla których 

szybkość chłodzenia w spokojnym powietrzu podczas 
normalizowania jest za duża i może prowadzić do 

zahartowania stali.

Sferoidyzujące (zmiękczanie)
Polega na nagrzaniu stali do temperatury zbliżonej 
do Ac1 wygrzaniu w tej temperaturze i powolnym 

chłodzeniu. Wygrzewanie może się odbywać w 
temperaturze do 20°C powyżej lub poniżej temperatury 

Ac1. Najbardziej efektywne jest wygrzewanie wahadłowe 
wokół temperatury Ac1, trudne jednak do realizacji 
w warunkach przemysłowych. W wyniku operacji 

wyżarzania sferoidyzującego uzyskuje się strukturę 
cementytu kulkowego w osnowie ferrytycznej tzw. 
sferoidyt. Struktura taka odznacza się najmniejszą 

twardością, dobrą skrawalnością oraz podatnością na 
odkształcenia plastyczne w czasie obróbki plastycznej "na 

zimno".

Izotermiczne
Jest odmianą wyżarzania zupełnego i polega na 

nagrzaniu stali o 30-50°C powyżtej temperatury Ac3, 
Acm, wygrzaniu w tej temperaturze, szybkim chłodzeniu 

do temperatury zawartej pomiędzy temperaturą Ar1, 
a temperaturą najmniejszej trwałości przechłodzonego 

austenitu i izotermicznym wytrzymaniu w tej 
temperaturze aż do zakończenia przemiany perlitycznej. 

W wyniku wyżarzania izotermicznego uzyskuje się 
równomierne rozmieszczenie cementytu w perlicie, 
ziarna średniej wielkości, dobrą obrabialność oraz 

twardość w granicach 150-220 HB. Z tych względów 
proces ten jest zalecany dla stali stopowych do 

nawęglania i ulepszania, przeznaczonych na koła zębate, 
wałki wielowypustowe itp.

Rekrystalizujące
Przeprowadza się po obróbce plastycznej "na 

zimno". Polega na nagrzaniu materiału do 
temperatury wyższej od temperatury początku 
rekrystalizacji, wygrzaniu w tej temperaturze i 

chłodzeniu. Celem wyżarzania rekrystalizującego 
jest usunięcie skutków zgniotu i przywró cenie 

pierwotnych właściwości materiału.

Odprężające (odprężania)
Polega na nagrzaniu materiału do odpowiedniej 
temperatury, najczęściej 600-650°C, wygrzaniu 

w tej temperaturze i powolnym studzeniu. 
Celem wyżarzania odprężającego jest 

zmniejszenie naprężeń własnych bez wyraźnych 
zmian struktury i właściwości uzyskanych w 

wyniku wcześniejszej obróbki, stosowane jest 
do odlewów staliwnych, elementów spawanych 

oraz utwardzonych przez odkształcenia 
plastyczne.

Stabilizujące
Przeprowadza się w tempera turze do 150°C i ma 
na celu zapewnienie niezmienności wymiarowej 

oraz zmniejszenie naprężeń własnych. Najczę-
ściej jest stosowane do narzę dzi, sprawdzianów, 

odlewów żeliwnych, walców hutniczych itp. 
Jeżeli wyżarzanie przebiega w temperaturze 

otoczenia w czasie od kilku miesięcy do kilku lat, 
to nosi nazwę sezonowanie.
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PRZESYCANIE l STARZENIE

Przesycanie
Polega na nagrzaniu stopu do temperatury powyżej 

granicznej rozpuszczalności drugiego składnika, 
wygrzaniu w tej temperaturze i szybkim chłodzeniu 

w celu zatrzymania rozpuszczonego składnika w 
roztworze stałym. W wyniku przesycania poprawiają 
się właściwości plastyczne natomiast zmniejsza się 
wytrzymałość i twardość. Przesycanie jest szeroko 

stosowane do stali Cr-Ni o strukturze austenitycznej w 
celu rozpuszczenia węglików i uzyskania jednorodnej 
struktury austenitycznej, co zwiększa odporność na 
korozję międzykrystaliczną oraz do uszlachetniania 
wysokostopowych stali żarowytrzymałych i stali o 

specjalnych właściwościach magnetycznych.

Starzenie
Polega na nagrzaniu stopu uprzednio przesyconego do 

temperatury poniżej granicznej rozpuszczalności drugiego 
składnika, wygrzaniu w tej temperaturze i powolnym 

chłodzeniu. Podczas procesu z roztworu przesyconego 
wydziela się składnik znajdujący się w nadmiarze w 

postaci drobnodyspersyjnych faz. Starzenie powoduje 
poprawę właściwości wytrzymałościowych i twardości 

oraz pogorszenie plastyczności.

Przyspieszone

Naturalne (samorzutne)
Proces starzenia zachodzi w 

temperaturze pokojowej.

Utwardzanie wydzieleniowe
Połączone procesy przesycania i starzenia określa się wspólną nazwą 

utwardzanie wydzieleniowe. 
Utwardzaniu wydzieleniowemu poddawane są stopy charakteryzujące 
się zmienną rozpuszczalnością jednego ze składników w stanie stałym 
i ma zastosowanie do umacniania metali nieżelaznych oraz stopowych 

stali austenitycznych i ferrytycznych. Zachodzące procesy starzenia mogą 
być niekorzystne w stalach przeznaczonych do głębokiego tłoczenia oraz 
kotłowych, gdyż powodują zmniejszenie plastyczności i wzrost kruchości.
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HARTOWANIE l ODPUSZCZANIE

Hartowanie
Polega na nagrzaniu stali do temperatury austenityzowania, 

krótkim wygrzaniu w tej temperaturze i oziębieniu z szybkością 
umożliwiającą uzyskanie struktury martenzytycznej lub 

bainitycznej. Podczas hartowania stali niestopowych oraz stali 
niskostopowych materiał nagrzewamy do temperatury 30-50°C. 

Natomiast stale wysokostopowe (nierdzewne szybkotnące) 
nagrzewamy do temperatur znacznie wyższych (1100-1200°C) 

w celu rozpuszczenia się w austenicie węglików i maksymalnego 
nasycenia roztworu stałego pierwiastkami stopowymi.

Odpuszczanie
Polega na nagrzaniu stali zahartowanej do temperatury 

niższej od Ac1, wygrzaniu w tej temperaturze i 
chłodzeniu do temperatury pokojowej. W zależności od 
temperatury, w której prowadzony jest proces, rozróżnia 

się odpuszczanie:
  - niskie 100 - 250°C
  - średnie 250 - 500°C
  - wysokie 500°C - Ac1.

Niskie
Stosowane jest głównie do stali narzędziowych, 

łożyskowych oraz hartowanych powierzchniowo. 
Celem  odpuszczania niskiego jest zmniejszenie 

naprężeń hartowniczych, skłonności do 
kruchego pękania oraz zachowanie dużej 

twardości i odporności na ścieranie.

Zwykłe
Polega na ciągłym obniżaniu temperatury obrabianego 

elementu z prędkością większą od krytycznej w ośrodku 
o temperaturze niższej od temperatury początku 

przemiany martenzytycznej. Dobór ośrodka chłodzącego 
uzależniony jest od hartowanego materiału oraz rodzaju 
struktury, którą chcemy uzyskać po zakończeniu procesu. 

Stale węglowe chłodzimy najczęściej w wodzie lub 
roztworach soli, natomiast stale stopowe w oleju lub 

powietrzu.

Izotermiczne (bainityczne)
Przebiega podobnie jak hartowaanie stopniowe, 

tzn. po austenityzowaniu stal ochładza się w kąpieli 
o temperaturze wyższej od Ms, zwykle w zakresie 

250-400°C, wytrzymuje w tej temperaturze do czasu 
zakończenia przemiany bainitycznej i chłodzi w 

powietrzu. Uzyskana struktura bainityczna posiada dużą 
twardość (40-50 HRC), a zarazem większą ciągliwość 
i udamość niż struktura martenzytyczna. Ze względu 

na zasięg austenityzowania obrabianego cieplnie 
przedmiotu hartowanie dzielimy na: objętościowe i 

powierzchniowe.

Stopniowe
Polega na chłodzeniu obrabianego elementu w kąpieli 

o temperaturze wyższej od temperatury początku 
przemiany martenzytycznej, wytrzymaniu w tej 

temperaturze przez okres konieczny do wyrównania 
temperatury na powierzchni i w rdzeniu przedmiotu 

lecz nie dłuższej niż czas trwałości austenitu w tej 
temperaturze i powolnym chłodzeniu do temperatury 

otoczenia. Dzięki wyrównaniu temperatury na 
powierzchni i w rdzeniu materiału oraz powolnemu 

chłodzeniu po wytrzymaniu izotermicznym w przekroju 
elementu zanikają naprężenia termiczne oraz zmniejsza 

się skłonność do pękania i paczenia elementów. Jako 
kąpieli hartowniczych używa się najczęściej stopionych 
soli azotanów i azotynów sodu oraz soli potasu, które 

zapewniają szybki odbiór ciepła od ochładzanych 
elementów.

Objętościowe
Występuje wtedy, gdy austenityzowanie obejmuje całą 
objętość obrabianego cieplnie przedmiotu, a grubość 
zahartowanej warstwy zależy wyłącznie od własności 

materiału i szybkości chłodzenia.

Powierzchniowe
Polega na szybkim nagrzaniu warstwy powierzchniowej 

przedmiotu do temperatury hartowania i następnie 
szybkim chłodzeniu. Hartowanie powierzchniowe w 

zależności od sposobu nagrzewania dzieli się na:
  - indukcyjne,
  - płomieniowe,
  - kąpielowe,
  - wiązkowe (laserowe, elektronowe, jonowe).

Średnie
Stosowane w celu nadania obrabianym 

elementom wysokiej granicy sprężystości 
przy zachowanej dużej wytrzymałości i 

równoczesnym polepszeniu ich właściwości 
plastycznych. Twardość struktury nieznacznie 

się zmniejsza. Odpuszczanie średnie jest 
stosowane głównie do stali sprężynowych oraz 

konstrukcyjnych.

Wysokie
Stosowane jest głównie do stali konstrukcyjnych 

w celu otrzymania najbardziej korzystnych 
właściwości  wytrzymałościowych i plastycznych, 

tj. dużej udarności i wydłużenia przy 
maksymalnym stosunku Re/Rm. Połączenie 

hartowania z odpuszczaniem niskim nazywamy 
utwardzaniem cieplnym, natomiast połączenie 

hartowania z odpuszczaniem wysokim lub 
średnim nazywamy ulepszaniem cieplnym.

Ulepszanie cieplne
Hartowanie połączone z odpuszczaniem 

wysokim lub średnim

Utwardzanie cieplne
Hartowanie połączone z odpuszczaniem niskim
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13.17. Jednostki miar – porównanie norm brytyjskich i ISO

Jednostki długości
1 Angstrom [Å] 1*10-10 [m]

1 stopa [ft] 0,3048 [m]
1 cal [˝] 0,0254 [m]

1 mila [ml] 1609 [m]
1 jard [yd] 0,9144 [m]
1 mil [mil] 0,0254 [mm]

Jednostki objętości
1 centymetr sześcienny [cm³] 10-6 [m³]

1 stopa sześcienna [cm³] 0,02832 [m³]
1 cal sześcienny [in³] 1,639*10-5 [m³]

1 jard sześcienny [yd³] 0,764555 [m³]
1 galon (US) [gal] 3,785*10-3 [m³]
1 galon (UK) [gal] 4,546*10-3 [m³]

1 litr [l] 1*10-3 [m³]
Jednostki gęstości

1[lb/ft³] 16,02 [kg/m³]
1[lb/in³] 2,768*104 [kg/m³]

1[lb/US gal] 119,8 [kg/m³]
1[g/cm³] 1000 [kg/m³]

Jednostki pracy
1 kaloria [cal] 4,1868 [J]

1 [erg] 10-7 [J]
1 [Btu] 1055 [J]

1 [ft/lbf], [ft-lb] 1,356 [J]
1 [PS*h] 2,6845*106 [J]
1[kWh] 3,6* 106 [J]

Jednostki ciśnienia
1 [MN/m²], [Mpa] 1 [N/mm²]

1 [lbf/in] 6,895*10³ [N/m²]
1 [tonf/in] 15,444*106 [N/m²]

1 [ksi] 6,895 [N/mm²]
1 [bar] 1*105 [N/m²]

1 [Torr] (1mmHg) 133,322 [N/mm²]

Jednostki przewodnictwa ciepła
1 [BTU/h ft° F] 1,7307 [W/(m.K)]

1 [BTU/in(h ft° F)] 0,1442 [W/(m.K)]
1 [kcal/(mh° C] 1,163 [W/(m.K)]

Jednostki kaloryczności
1 [J/in] 39,37 [J/in]

Jednostki powierzchni
1 cal kwadratowy [in²] 645,16 [mm²]

1 stopa kwadratowa [ft²] 0,092903 [m²]
1 jard kwadratowy [yd²] 0,836130 [m²]

1 mila kwadratowa 2,590 [km²]

Jednostki wagi
1 funt [lb] 0,4536 [kg]

1 tona - długa (UK) 1016 [kg]
1 tona - krótka (US) 907,2 [kg]

1 uncja [oz] 0,02835 [kg]

Jednostki siły
1 dyna [g*cm/s²] 10-5 [N]

1 [lbf*ft/s²] 0,13826 [N]
1 [lbf] 4,448 [N]
1 [kgf] 9,80665 [N]

Jednostki energii
1 [ft/lbf s] 1,3558 [W]

1 [PS] 735,5 [W]
1 [BTU/h] 0,2931 [W]
1 [W/in] 1550 [W/m²]

Jednostki prędkości
1 [in/min] 0,4233 [mm/s]

1 [ft/h] 8,467*10-5 [m/s]
1 [ft/min] 5,08*10-3 [m/s]

1 [ft/s] 0,3048 [m/s]
1 [in/s] 0,0254 [m/s]

1 [km/h] 0,2778 [m/s]
1 [mph] 1,609 [km/h]

Jednostki temperatury
1 stopień Fahrenheita [°F] 5/9*(°F- 32) [°C]

1 [°R] 5/9*(°R-459,69) [°C]
1 stopień Kelvina [°K] [°K] -273,15 [°C]

1 stopień Celsjusza [°C] [°C] +273,15 [°K]

Wartość energii
1 [Btu/lb] 2,326 [kJ/kg]
1 [cal/g] 4,1868 [kJ/kg]

13.18. „Cale na mm”

Cale 0 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 7/8”
0" 0,00 mm 3,18 mm 6,35 mm 9,53 mm 12,70 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
1" 25,40 mm 28,58 mm 31,75 mm 34,93 mm 38,10 mm 41,28 mm 44,45 mm 47,63 mm
2" 50,80 mm 53,98 mm 57,15 mm 60,33 mm 63,50 mm 66,68 mm 69,85 mm 73,03 mm
3" 76,20 mm 79,38 mm 82,55 mm 85,73 mm 88,90 mm 92,08 mm 95,25 mm 98,43 mm
4" 101,60 mm 104,80 mm 108,00 mm 111,10 mm 114,30 mm 117,50 mm 120,70 mm 123,80 mm
5" 127,00 mm 130,20 mm 133,40 mm 136,50 mm 139,70 mm 142,90 mm 146,10 mm 149,20 mm
6" 152,40 mm 155,60 mm 158,80 mm 161,90 mm 165,10 mm 168,30 mm 171,50 mm 174,60 mm
7" 177,80 mm 181,00 mm 184,20 mm 187,30 mm 190,50 mm 193,70 mm 196,90 mm 200,00 mm
8" 203,20 mm 206,40 mm 209,60 mm 212,70 mm 215,90 mm 219,10 mm 222,30 mm 225,40 mm
9" 228,60 mm 231,80 mm 235,00 mm 238,10 mm 241,30 mm 244,50 mm 247,70 mm 250,80 mm

10" 254,00 mm 257,20 mm 260,40 mm 26,50 mm 266,70 mm 269,90 mm 273,10 mm 276,20 mm
11" 279,40 mm 282,60 mm 285,80 mm 288,90 mm 292,10 mm 295,30 mm 298,50 mm 301,60 mm
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