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W E L D I N G 
C O N S U M A B L E S

Duich 7018 

Duich 7018-1

C: 0.06
Mn: 1.3
P: 0.01
S: 0.01
Fe: Bal

C: 0.06
Mn: 1.5
Ni: 0.5
S: 0.01
Fe: Bal

EN 499
E 46 4 B 42 H10

EN 499
E 42 6 B 42 H10

EN 499
E 50 6 1Ni B 42 H10Duich 8018-G

C: 0.06
Si: 0.5
Mn: 1.6
Ni: 0.6

Duich 11018-G

Duich 9018-G
E SY 55 76 Mn-
1 NiMo B H10

E 69 4 Mn2NiCr-
MoB 42 H5

C: 0.06
Mn: 1.7
Ni: 2.5
Cr: 0.5
Mo: 0.4

C: 0.06
Mn: 1.6
Ni: 1.4
Mo: 0.35

الکترودی مناسب  و بازیابی ۱۱۵٪  برای جوشکاری اتصاالت با تنش های باال. با خواص دمایی بسیار عالی در دماهای تا -۶۰ درجه سانتی گراد 

است. مقاوم در برابر ترک های سرد  و سرباره ای که براحتی از فلز جوش جدا میشود.

الکترود سـیار مقاوم در برابر ترک اسـت و از مقاومت باالیی برخوردار اسـت. حاوی نیکل ، کروم ، مولیبدن ، منگنز برای جوشـکاری فوالدهای 

دانه ریز (دمای سرویس: -۴۰ تا + ۴۵۰ درجه سانتیگراد) کیفیت رادیوگرافی بسـیار عالی و هیدروژن قابل پخش بســیار کم. ذوب نرم ، قوس 

پایدار ، پاشش کم و از بین بردن آسان سرباره.

الکترود کم هیدروژن با نرخ رسوبی که استحکام کششی و چقرمگی بسیار باالیی دارد. به خصوص برای پاس ریشه روی فوالدهای دانه ریز با 

استحکام کششی بین ۵۵۰ تا ۷۰۰ مگا پاسکال.

الکترود با روکش کم هیدروژن با عملکرد بســـــیار عالی جوشکاری فوالدهای دانه ریز که در دمای بین -۴۰ تا ۵۰۰+ درجه سانتیگراد. خواص 

ظاهری بسیار عالی، جوشکاری و ذوب راحت، بهمراه حذف آسان سرباره.

الکترود با پوشش کم هیدروژن و بازیابی ۱۱۸٪  برای جوشکاری اتصـاالت بسـیار پر فشــار با امنیت باال. خواص عالی در دمای پا�ن  تا -۴۰ 

درجه سانتیگراد و مقاوم به ترک های سرد.با قوس پایدار و سرباره ای که براحتی از فلز جوش جدا میشود.
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