
2-276

Vegyes kötések – AWI pálcák

EN 12072:1999: W 18 8 Mn
AWS A5.9-93: ER307 (mod.)
Alapanyagszám: 1.4370

BÖHLER A 7 CN-IG
AWI pálca, erôsen ötvözött, 

különleges feladatokra

Jellemzôk
AWI hegesztôpálca eltérô ötvözésû, valamint nehezen hegeszthetô acélok és 14%-os Mn-
acélok közötti kötésekhez. Továbbá szívós közbensô rétegekhez keményfelrakásoknál, ko-
pás- és korrózióálló felrakásokhoz síneken és váltókon, szelepüléseken, valamint kavitációs 
védôpáncélozásokhoz vízerôgépeken.
A hegesztési varrat jellemzôi: hidegkeményedésre való képesség, nagyon jó ellenálló képesség 
kavitációval szemben, repedésmentes, hôsokkálló, reveálló +850 °C-ig, szigma-fázis-kiválásra 
+500 °C felett nem hajlamos, hidegszívós –110 °C-ig. Hôkezelés minden probléma nélkül lehetsé-
ges. +650 °C üzemi hômérséklet feletti használat esetén ajánlatos a gyártóval konzultálni. Nagyon 
jó hegesztési és folyási tulajdonságok.

Hegesztôpálca vegyi összetétele
C Si Mn Cr Ni  

% 0,08 0,8 7,0 19,2 9,0   

Hegesztési varrat mechanikai értékei

  * u
Folyáshatár (Re N/mm2) : 460 ( 450)
Szakítószilárdság (Rm N/mm2) : 660 ( 620)
Nyúlás [A (L0 = 5d0) %]  : 38 ( 35)
Ütômunka (ISO-V KV J)  +20 °C: 120 ( 100)
 –110 °C:  ( 32)

* u – hôkezeletlen, hegesztett állapot – védôgáz argon

Felhasználás
Védôgáz: 100% argon Ø (mm)
Pálcamegjelölés: 1,6
elöl: W 18 8 Mn 2,0
hátul: 1.4370 2,4

3,0
Az elômelegítést és a közbensô hômérsékletet az alapanyaghoz kell igazítani.

Alapanyagok
Nagy szilárdságú, ötvözetlen és ötvözött szerkezeti, nemesíthetô és páncélacélok egymással 
való és egymás közötti kötéséhez; ötvözetlen, valamint ötvözött kazán- vagy szerkezeti acélok 
erôsen ötvözött Cr- és Cr-Ni acélokkal való kötéséhez; hôálló acélok +850 °C-ig; ausztenites 
kemény mangánacélok egymással és más acélokkal való kötéséhez; hidegszívós lemez- és 
csôacélok kötése hidegszívós ausztenites alapanyagokkal

Engedélyek és tanúsítványok
TÜV-D (00023), DNV (X), GL (4370), CE

Azonos ötvözésû hegesztôanyagok
Elektróda: FOX A 7 Fémpor huzal: A 7-MC
 FOX A 7-A Porbeles huzalelektróda: A 7-FD
Tömör huzalelektróda: A 7-IG   A 7 PW-FD
  Huzal/por kombináció: A 7 CN-UP/BB 203
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