
KATEGÓRIA SMAW obalená elektróda

TYP Elektróda so zložením NiCrBSi s volfrámom karbidu. Je odolná voči extrémnemu opotrebeniu.

APLIKÁCIE Medzi hlavné aplikácie patrí navarovanie a renovácia nástrojov. Ako napríklad na ropných plošinách, kde 
je požadovaná maximálna ochrana. Taktiež sa  može používať pri výrobe tehál, pri naváraní vrtákov, v 
odstredivkách a v ťažobnom priemysle. Ale aj v potravinárskom a chemickom priemysle, kde je potrebná 
odolnosť proti korózii. DUR RU ( Ni ) je možné aplikovať na všetky druhy ocelí, okrem liatiny alebo Mn ocele. 
Táto zliatina je odolná vo väčšej miere pre najrôznejšie aplikácie proti opotrebeniu. V prípade veľmi jemného 
oteru sa môže stať, že dôjde k strate karbidu volfrámu. V tomto prípade by malo nastať následné opakované 
naváranie.

VLASTNOSTI Dur RU(Ni) je trubičková elektróda navrhnutá pre tvrdokovové naváranie výrobku, pozostavajúca z 
drveného karbidu volfrámu a zliatiny na báze Ni. Drvený karbid nám prináša záruku dlhej životnosti. 
Taktiež táto zliatina má vynikajúcu odolnosť voči korózii.
Dur RU (Ni) má vynikajúce zváracie a preváracie vlastnosti pri veľmi nízkych prúdoch. Veľmi 
jednoduché použitie aj pre menej skúsených zváračov, ktorí nebudú mať problém produkovať 
pravidelné zvary bez trhlín. Je tu možnosť viac vrstvového navárania na opotrebené diely, ktoré 
môžu byť následne navarované aj bez opracovania starého návaru. Dur RU (Ni) môže byť 
aplikovaná na všetky druhy ocelí s výnimkou liatiny a Mn ocele.

KLASIFIKÁCIA AWS A 5.13: no standard
EN ISO 14700: E Ni20
DIN 8555: E21-GF-UM-60-CGZ

VHODNÉ PRE Hĺbkové vŕtanie, miešačky, mixéry, žiaruvzdorné mixéry, lopatkové kolesá, hrabacie kolesá.

SCHVÁLENIA CE 

POLOHY ZVÁRANIA

TEPLOTA PRESÚŠANIA        

ZRNITOSŤ

Dur RU (Ni)

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Tepelné RP0,2 Rm A5 Tvrdosť
spracovanie (N/mm2) (N/mm2) (%)

Rázová húževnatosť (J) ISO-V 
-20°C -40°C Matrix Karbid

500 HV 2360 HV

ZVÁRACIE PARAMETRE / BALENIE

Zváracie parametre Balenie
D (mm) Dĺžka (mm) Prúd (A) (DC+/AC) kg / plechovka kg / 6 balení kg / 1000

4.0 350 100 5 30
5.0 350 120 5 30
6.0 350 160 5 30
8.0 350 160 5 30

Volfrámové častice sú štandardné 0,2 - 0,5mm ( iná zrnitosť je na vyžiadanie )
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