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

Stainless Steels Electrodes

Duich 08
C: 0.04
Si: 0.9
Mn: 0.8
Cr: 19.5
Ni: 9.5

Duich 09

Duich 16

C: 0.02
Si: 0.7
Mn: 1.3
Cr: 23
Ni: 12.5

EN 1600 E 19 9L R32 

EN 1600 E 1912 3L R11

E 308L-16

C: 0.03
Mn: 0.8
Cr: 19
Mo: 2.7
Ni: 12.5

E 316L-16

EN 1600 E 23 12 L R

E 309L-16

Duich 10

Duich 07 
C: 0.1
Mn: 5.5
Cr: 19.5
Ni: 8.5

C: 0.10
Mn: 1.63
Cr: 27.28
Mo: 0.07
Ni: 21.73

E 310-16

EN 1600 E 25 20 R 32

E 18 8 Mn R 32

E 307-15

الکترود روتایلی کم کربن استنلس استیل آستنیتی با تقریبا ۸٪ فریت و رطوبت بسـیار کم. ذوب شوندگی نرم و بدون پاشش، برداشتن سرباره 

بسـیار آسان، ظاهر مهره استثنایی، محدود کردن آسان. برای جوشکاری و پوششـکاری روی استیل ضد زنگ Cr Ni Mo مناسب برای استفاده 

در درجه حرارت از -۱۲۰ تا +۴۰۰ درجه سانتیگراد.

الکترود روتیلی با یک رسوب از جنس استنلس استیل مقاوم به درجه حرارت باال. مقاوم در برابر خوردگی و اکســــــــیداسیون تا ۱۲۰۰ درجه 

سانتیگراد، مقاومت خوبی در برابر ترک های گرم داشته ضمن اینکه حذف سرباره آسان میباشد و ظاهر جوش بسیار خوبی را مقدور میسازد.

الکترود روتیلی کم کربن با یک رسـوب از جنس اسـتنلس اسـتیل آسـتنیتی حاوی ۱۵٪ فریت برای جوشــکاری فوالدهای غیرهمجنس مانند 

فوالدهای ضـد زنگ به فوالدهای آلیاژی. همچنین برای جوشــکاری فوالدهای با دمای باال مناســب اســت. و به عنوان الیه واســطه قبل از 

جوشکاری سختکاری.

الکترود روتایلی برای جوشکاری فوالدهای Cr 10 Ni 19. همچنین برای جوشکاری فوالدهای تثبیت شده از ترکیب مشـابه نیز مناسب است ، 

به استثنای وقتی که مقاومت کامل در خزش ماده پایه را داشته باشد. الکترود مخصـــــوص جوشکاری لوله های با دیواره نازک طراحی شده 

است. قطر ۲٫۵ میلی متر در کلیه موقعیت ها از جمله عمودی رو به پا�ن استفاده می شود.

با استفاده از این الکترود کامال آستنیتی میتوان فوالدهای غیرآلیاژی و گرماپذیر را جوشکاری نمود. همچنین اتصال آنها با فوالد های آستنیتی 

Cr Ni. عالوه بر این مناسـب برای جوشـکاری قطعاتی اسـت که در دمای کاری حدود ۸۵۰ درجه سـانتیگراد کار میکند. جوشـکاری فوالدهای 

کربنی و فوالدهای منگنزی و اتصال آنها به دیگر فوالدها مقدر میباشد.
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	stainless
	hardfacing2

