
KATEGÓRIA GMAW-GTAW plný drôt

TYP Kobaltový zvárací drôt pre tvrdonávary a renovácie.

APLIKÁCIE Zvárací drôt môže byť použitý pre zváranie materiálov z tvárnej liatiny Ultimate, ako aj na naváranie 
a renováciu uhlíkových a nízkolegovaných ocelí. Navárané vrstvy sú rýchlo vytvrditelné tvárnením za 
studena. Naviac je veľmi ľahké vytvoriť vrstvu návaru bez trhlín, bez tzv. medziprechodovej vrstvy. 
Prídavný materiál vo forme drôtu pri MIG zváraní je určený pre jemné posuvy a súčastne redukuje 
opotrebenie na kontaktných špičkách v hubici.

VLASTNOSTI Pomocou zváracích drôtov ULTIMET je možné pomerne jednoducho vytvárať vrstvy bez trhlín. (Bohatšie 
vrstvenie u krycích aj vo výplňovacích návaroch). Zváranie ULTIMET drôtom je jednoduchšie ako 
konvenčnými zliatinami na báze Ni, dovoľuje vytvárať viacvrstvové návary bez predohrevu. Zváracie drôty 
ULTIMET, umožňujú vytvoriť vrstvy, ktoré sú vytvrditeľné prekovaním zvaru, trieskovým obrábaním a 
trýskaním. Tým vznikne pevná, húževnatá, opotrebeniu odolná a korózii vzdorná vrstva odolávajúca 
vysokým teplotám. Tvárnením za studena sa zvýši tvrdosť o 30 %, čo predstavuje hodnotu približne       
50 HRc. Vrstvy ULTIMET vykazujú extrémne vysokú odolnosť voči opotrebeniu trením v interakcii kov-kov 
a vykazujú dobré kĺzne vlastnosti. Odolnosť ULTIMET vrstiev voči jamkovej korózii v chlóridových 
roztokoch je zhodná so zliatinami Hastelloy C22HS a je väčšia ako u zliatiny C276. 

KLASIFIKÁCIA AWS 5.21: no class
UNS R31233
ASTM: B815

DIN: W.Nr. 2.4681
DIN CoCr26Ni9Mo5W

VHODNÉ PRE Návary časti ventilov. Tesniace zvary v závitových spojoch, návary napínacích resp. kotviacich 
zariadeniach "offshore" konštrukcií. Hriadele a časti rozmerných hydraulických systémov – piesty. 
Výstelky na ohyboch rúr a ventilov slúžiacich na prepravu materiálov s abrazívnym účinkom. Vačky a 
miešadla pre suspenzie obsahujúce  rudu a kal.

SCHVÁLENIE CE 

POLOHY ZVÁRANIA

TEPLOTA PRESÚŠANIA         nevyžaduje sa

PLYN PODĽA EN ISO 14175:

ULTIMET Alloy Tig

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE ZVAROVÉHO KOVU V %

Co Cr Ni Mo Fe W Mn Si N C P S B
zost. 23.5-27.5 7.0-11.0 4.0-6.0 1.0-5.0 1.0-3.0 0.10-1.5 0.05-1.0 0.03-0.12 0.02-0.10 < 0.030 < 0.020 < 0.015

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Tepelné spracovanie RP0,2 Rm A5 Rázová húževnatosť (J) ISO-V Tvrdosť
(N/mm2) (N/mm2) (%) +20C -40°C -60C HRc / HV

>917 >10AW 

AW: stav po zvarení

ZVÁRACIE PARAMETRE / BALENIE

Zváracie parametre Balenie (kg)
D (mm) Prúd (A) DC- tuba kartón

1,6 x 914 50-80 4.54 22,73
2.0 x 914 70-110 4,54 22,73
2.4 x 914 110-180 4,54 22,73

I1 (100%Ar)
1
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