
KATEGÓRIA GMAW-GTAW plný drôt

TYP Prídavný materiál pre zváranie TIG Zirkónia a jeho zliatin.

APLIKÁCIE Zirconium ZR 702  sa používa v mnohých zariadeniach v rôznych priemyselných oblastiach.  Medzi 
hlavné aplikácie sa radia tlakové nádoby, výmenníky tepla, potrubia, nádrže, zásobníky, hriadele, 
miešačky, v strojných zariadeniach, ventiloch, čerpadlách, rozprašovačoch, baliacich strojoch.   

VLASTNOSTI Zirconium sa často využíva vďaka svojej koróznej odolnosti voči väčšine anorganických a organických  
kyselín, slaným roztokom, žieravinám a roztavených soliach. Je obzvlášť vhodný v mnohých aplikáciách, 
kde sa vyskytuje, kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková či octová. Podporná ochrana chráni roztavený 
koreň zvaru po prvom prechode a pokrýva stuhnutý zvar počas nasledujúcich prechodov, kým teplota 
povrchu koreňa neostane pod 600°F. Táto ochrana by mala byť tiež použitá na rubovej strane zvaru pri 
zváraní plechov a platov hrúbok tenších ako 0,6 mm pre zabránenie oxidácie. Požiadavky na plyn. 
Zvárací Ar (99,999%) sa obvykle používa ako primárna, sekundárna ale aj ako podporná ochrana a tiež 
ako čistiaci plyn. Vytvára excelentnú stabilitu horenia oblúka a v dôsledku toho, že je ťažší ako vzduch 
pokrýva zvar a poskytuje mu ochranu. He, alebo zmes He + Ar sú v niektorých prípadoch použité pre 
ochranu horáka, ak sa vyžaduje väčšia hĺbka prievaru.  Zmes Ar + He sa ojedinele používa aj na 
čistenie, pri ktorom sa využíva nízka hustota He, na efektívne čistenie slepých medzier, otvorov. Čistota 
plynu Ar sa zvyčajne nakupuje s čistotou 99,998% z garanciou podielu≤ 5ppm-molO2 alebo celkových 
uhľovodíkov. Rosný bod prívodu plynu by nemal presahovať - 51 °C / -60 °F.

KLASIFIKÁCIA AWS A5.24: ER Zr 2
UNS R60702

VHODNÉ PRE Vhodné pre zváranie zirkónových zliatin, ako aj pre zváranie zirkónia s titáton, tantalom, nióbom a vanádom, a 
však zvarový kov bude pevnejší na úkor húževnatosti a ťažnosti, v porovnaní so základnými kovmi. 

POLOHY ZVÁRANIA

TEPLOTA PRESÚŠANIA        nevyžaduje sa

POZNÁMKY

Zirconium Zr 702

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE ZVAROVÉHO KOVU V %

C O H N Ha Zr + Ha Cr + Fe
<0.03 0.11-0.15 <0.005 <0.015 <4.50 >99.0 <0.20

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Tepelné RP0,2 Rm A Tvrdosť
spracovanie (psi) (psi) (2") -20°C

Rázová húževnatosť (J) ISO-V 
-40°C -60°C HRc / HV

AW 30,000 55,000 16

AW; stav po zvarení

ZVÁRACIE PARAMETRE / BALENIE

Zváracie parametre Balenie
D (mm) Dĺžka (mm) Prúd (A) kg / tuba

1,6 1000 80-150 5
2.0 1000 100-175 5
2.4 1000 130-200 5
3.2 1000 180-225 5

K dispozícií aj drôt v cievkach D-300 v priemeroch 0,8 - 1,6mm.

1


	Zirconium Zr 702



