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Przez jakość do sukcesu
Produkty z węglikiem wolframu, druty proszkowe,
proszki do napawania i natryskiwania cieplnego.

www.bendam.pl

BENDAM - MATERIAŁY DO NAPAWANIA I NATRYSKIWANIA CIEPLNEGO
Firma BENDAM powstała w 2007 roku i od samego początku działalności skoncentrowaliśmy nasz profil na
stworzeniu warunków na dostawy najlepszych materiałów do napawania i natryskiwania cieplnego trudnościeralnych
napoin i powłok. Dlatego też nawiązaliśmy strategiczny sojusz z wiodącymi producentami tych materiałów CORODUR
das Original i DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GmbH z Willich w zachodniej części Niemiec.W naszej ofercie znajdują się
druty proszkowe do napawania wszystkimi technikami, druty proszkowe i lite do natryskiwania cieplnego oraz proszki
do napawania PTA ,laserowego i natryskiwania cieplnego. Posiadamy również w ofercie urządzenia do napawania
PTA DURWELD 300 i natryskiwania cieplnego DURSPRAY 450. Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe z solidnymi
podstawami teoretycznymi w dziedzinie napawania i natryskiwania cieplnego zdobyte przez naszych pracowników
w firmach zagranicznych i na polskich uczelniach, pozwala rozszerzyć naszą ofertę o pomoc i doradztwo techniczne
we wdrażaniu technik napawnia i natryskiwania cieplnego.

Zapraszamy do współpracy
zespół BENDAM
"przez jakość do sukcesu"

.
.

MATERIAŁY AUSTENITYCZNE UTWARDZANE ZGNIOTOWO
BD-2. 450

BD-2. 200 K
T Fe 10-200-CKNPZ
Austenityczne stopiwo drutu proszkowego jest odporne
na korozję, wysoką temperaturę i szok termiczny do 850˚C.
Stop dający warstwę o podwyższonej twardości współpracuje
szczególnie z warstwami pośrednimi o wysokiej ciągliwości.
Wysoka ciągliwość (ok. 40%) powoduje, że 200 K znajduje
również zastosowanie w napawaniu stali trudno spawalnych
(np.stali Hadfielda).
.

T Fe 2-45-PT
Jest niskostopowym drutem proszkowym stosowanym na częściach
budowlanych, przy których wymagana jest wyższa twardość
stopiwa, np.: w wieńcach kół zębatych, ogniwach łańcucha,
łańcuchach kubłowych z czerpakami, kołach bieżnych od żurawia
itp. Stopiwo to nadaje się również do obróbki wiórowej.
W przypadku materiałów podstawowych z większą zawartością
węgla należy zastosować warstwę buforową lub odpowiednie
podgrzewanie.
.

BD-2. 240 K
T Fe 9-200-KNP
Produkt jest drutem proszkowym służącym do napawania
na częściach wykonanych ze stali manganowej, narażonych
na udary podczas naprężeń eksploatacyjnych. Stopiwo jest
austenityczne i posiada dużą zdolność umacniania zgniotem
przy jednoczesnej wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne
i na pękanie. Produkt polecany do szczęk kruszarek
i różnych elementów udarowych.
.

BD-2. 600 TIC

T Fe 8-60-GP
Drut ten jest stopem zawierającym węgiel, chrom, tytan
i molibden i służy do napawania warstw odpornych na
zarysowania na częściach narażonych na ścieranie abrazyjne
i jednocześnie na spiętrzenia obciążenia i naprężenie udarowe.
Drut składa się z osnowy martenzytycznej z bardzo
odpornym na ścieranie węglikiem tytanu. Drut znajduje
zastosowanie np. w walcach cementowych, udarowych oraz
w młotach udarowych.
.

BD-2. 250 K

T Fe 9- 250-KNP
Drut ten jest wysokomanganowym i wysokochromowym drutem
proszkowym. Stopiwo jest odporne na korozję, niemagnetyczne
i wysoce odporne na obciążenia dynamiczne. Drut stosujemy
na elementach narażonych na ekstremalne ścieranie i ściskanie.
Z powodzeniem stosuje się go również w warstwach buforowych
na starych warstwach wierzchnich. Dzięki wydzielaniu się
niewielkiej ilości węglików stopiwo elektrody jest bardziej
elastyczne.
.
.

APLIKACJE ODPORNE NA UDERZENIA
BD-2. 300

.

.

T Fe 1-300-P
Produkt stanowią niskostopowe druty proszkowe do wytwarzania
warstw o średniej twardości. Stopiwo jest odporne na obciążenia
dynamiczne i zarysowania. Drut stosuje się do napawania
na krążkach linowych, szynach, kołach toru jezdnego suwnic,
wałach itp. Z powodzeniem znajduje również zastosowanie
na różnych powierzchniach konstrukcyjnych.
.
.

BD-2. 601
T Fe 6-60-PT
Stop węgla, chromu, manganu, molibdenu, wolframu i wanadu.
Używany jest do wytwarzania warstw charakteryzujących się
wytrzymałością na obciążenia dynamiczne i zużycie ścierne,
tj. do części maszyn i elementów konstrukcyjnych, które oprócz
obciążeń udarowych narażone są również na gwałtowne
oddziaływania trybologiczne. Dotyczy to pogłębiarek ssących,
belek kruszarek, płyt odbojowych, kombajnów węglowych
i przewodów wiertniczych. Stopiwo jest żarowytrzymałe
do temperatury 550˚C.
.
BD-2. 609
T Fe 8-55-RP
Drut proszkowy z wysoką zawartością stopu chromu. Stosuje się go
do wytwarzania warstw odpornych na ścieranie, o strukturze
ferytyczno – martenzytycznej. Stopiwo wyróżnia się wysoką
wytrzymałością na naprężenia udarowe i umiarkowaną odpornością
na zużycie ścierne. Pomimo dużej twardości stopiwo nie wykazuje
tendencji do pękania. Twardość w podwyższonych temperaturach
wynosi 45 HRc przy 450˚C. Do zastosowania na szczękach kruszarek,
kowadłach, narzędziach skrawających jak również w wytwarzaniu
warstw ochronnych na stalach manganowych.
.

STALE NARZĘDZIOWE

DRUTY NA BAZIE WĘGLIKÓW WOLFRAMU

BD-2. WZ 50

T Fe 3-50-ST
Drut proszkowy zawierając stopy węgla, chromu, wanadu i
wolframu przeznaczony do napawania na tego samego rodzaju stal
na narzędzia do pracy na gorąco lub na stal niskostopową, jak np.:
formy do pras, stemple, sworznie, urządzenia do cięcia i zgniatania
na gorąco. Stopiwo jest łatwe w obróbce mechanicznej oraz cieplnej
i wykazuje odporność na odpuszczanie w temperaturze do 550˚C.

BD -2.CNiFD

BD-2. WZ 55

NiCrBSi-matrix. Stosowany do nanoszenia na elementach ze stali

MF 21-55-CGTZ

Napoiny i powłoki wykonywane z tego materiału charakteryzują się
szczególnie wysoką odpornością na zużycie ścierne i korozję.
Zawarte w strukturze typu matrycowego NiCrBSi wtopione węgliki
wolframu nie ulegają rozpadowi po procesie napawania
lub natryskiwania cieplnego, ale pozostają równomiernie rozłożone
w powłoce. Typowy skład to 60 – 62 % FTC (W2C) i 38-40%

T Fe 3-55-STW
WZ 55 jest stopem zawierającym wolfram i kobalt utwardzanym
dyspersyjnie na gorąco. Stopiwo jest odporne na pękania i nadaje
się do obróbki wiórowej. W wyniku obróbki cieplnej
w temperaturze 550˚C czasie 3 godzin można podwyższyć
twardość stopu z 52-54 HRc do 56-58HRc. Drut znajduje
zastosowanie w przyrządach do prasowania tworzyw, matrycach,
trzpieniach krótkich i patrycach.
.

austenitycznych i ferrytowych.

.

Zastosowanie:

.

Części maszyn i urządzeń w przemyśle petrochemicznym,
spożywczym i wydobywczym. Wiertła i ślimaki wiertnicze
i transportujące, łopatki wentylatorów itp.

.

BD-2.COA

BD-2. WZ 57
T Fe 4-60-ST
Produkt z wysoką zawartością stopów chromu, kobaltu, wolframu
i molibdenu charakteryzujący się największą wytrzymałością
na odpuszczenie. Poprzez sztuczne starzenie można uzyskać
większą twardość ( z 52HRc na ok. 58HRc). Odporny na zużycie
w podwyższonych temperaturach i przy wyciskaniu na gorąco,
wytapianiu metalu, prasach ślimakowych do miedzi i stopów
miedzi i stopów metali, oraz w przypadku płyt kształtowych
do odlewów ciśnieniowych, matryc i stempli w przemyśle stalowym.
BD-2. WZ 59

T Fe 4-55-ST
Dla robót naprawczych i nowych urządzeń do obróbki na gorąco
i zimno, matryc, stempli i patryc przewidziano WZ59. Przy
narzędziach ze stali niskostopowych podłoże powinno być
podgrzewane w temperaturze 300-500˚C. Natomiast stale
na narzędzia do pracy na gorąco podgrzewa się od 450 do 600˚C.
Podczas napawania należy utrzymywać stałą temperaturę.

MF 21-65-CGTZ
Węgliki wolframu osadzone są w osnowie żelaza i po napawaniu
gęsto i równomiernie rozłożone w napoinie. Drut przeznaczony
jest do napawania trudnościeralnych napoin w przemyśle
wiertniczym i wydobywczym. Twardość węglików około 2400 HV 0,4

Zastosowanie:
.
Części maszyn i urządzeń w przemyśle wiertniczym, wydobywczym
oraz na wielu innych elementach takich jak ślimaki transportujące,
mieszalniki, zgarniacze itp
.

.
ZABEZPIECZENIE PRZED ZUŻYCIEM ABRAZYJNYM
BD-2. 42
T Fe 14-45-CGT
Drut proszkowy będący stopem węgla, chromu, niklu i molibdenu
używany jest do napawania na części, które są narażone na ścieranie
przy umiarkowanym naprężeniu udarowym. Stopiwo wykazuje
właściwości antykorozyjne i przy pomocy narzędzi ze stopów
twardych poddaje się obróbce mechanicznej. Drut znajduje
zastosowanie przy zębach koparki, pogłębiarkach ssących, tłoczniach,
na powierzchniach uszczelniających, łopatkach i bębnach
mieszalników.
.

BD-2. 55 Mo

T Fe 14-60-G
Austenityczne stopiwo drutu proszkowego z zawartością węgla,
chromu i molibdenu wykorzystuje się do napawania na częściach
narażonych na mocne ścieranie przez materiały mineralne.
Dzięki zawartości molibdenu stop ten jest bardziej wytrzymały
na wysoką temperaturę (do 450˚C) niż 55. Polecany jest
szczególnie do części pomp, łopatek mieszalników, transporterów
ślimakowych itp.
.

BD-2. 59
T Fe 14-60-GR
Druty proszkowe będące stopem węgla i chromu przeznaczone
są do napawania na częściach narażonych na silne ścieranie.
Stopiwo nie poddaje się obróbce wiórowej. Odporny na korozję
osnowa stopu nadaje się do zastosowania w wilgotnym środowisku.
59 stosuje się na łopatki mieszalników, w rolnictwie i przy
płozach pieców koksowych. W celu uzyskania wyższej odporności
na korozję np.: przypadku ślimaków pras hydraulicznych należy
zastosować 59 L.
.
BD-2. 60

T Fe 15-60-G
Druty proszkowe stanowiące stop węgla i chromu i niobu
przeznaczone są do napawania na częściach narażonych na silne
ścieranie w temperaturach do 450˚C. Osadzone stopiwo składa
się z bardzo twardych węglików chromu i niobu. W tym przypadku
obciążenie uderzeniowe powinno być możliwie jak najmniejsze.
Drut przeznaczony jest do łopatek mieszalników, pomp betonowych
i cementowych, walców do mielenia i płyt ścieralnych.
.

BD-2. 61

T Fe 15-65-G
Są to wysokostopowe druty proszkowe z zawartością węgla,
chromu, niobu i boru z węglikami powodującymi wzrost twardości
i stanowiącymi dodatkową ochronę przeciwko ścieraniu.
Produkt stosuje się w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego,
w cegielniach, cementowniach, przemyśle betonowym jak również
przy płytach ścieralnych.
.

BD-2. 64

T Fe 16-65-GZ
Jest to wysokostopowy drut proszkowy zawierający pierwiastki:
węgiel, chrom, bor, wolfram i wanad. Stop tworzy bardzo twardą
warstwę martenzytyczno - węglikową. Również przy wyższych
temperaturach stopiwo jest odporne na intensywne mineralne
ścieranie. Drut stosujemy np.: w cegielniach i przy ślimakach
transportowych do piasku i gliny. W temperaturze 400˚C następuje
ubytek twardości o 15%, a przy 600˚C o 25%.

BD-2. 65
T Fe 16-65-GZ
Składniki drutu stanowią: węgiel, chrom, molibden, niob, wanad,
wolfram, tworzące na powierzchni warstwę twardych węglików.
Dzięki dużej ilości dodatków stopowych drut ten nadaje się
do napawania jako materiał twardy wytrzymały na najbardziej
inwazyjne i agresywne ścieranie mineralne. Wysoka odporność
na ścieranie utrzymuje się do temperatury 650˚C. Drut stosuje
się na pokrywy wielkich pieców, ruszta i na kruszarki kolcowe.
W skład struktury wchodzą pierwszorzędowe i eutektyczne
węgliki chromu, niobu, molibdenu, wolframu i wanadu na
żaroodpornej osnowie austenitycznej. Ubytek twardości wynosi
ok. 4% w temperaturze 400˚C, a przy 650˚C ok. 10%.
.
BD-2. 68
T Fe 15-70-CGZ
Jest to wysokostopowy drut zawierający węgiel, chrom i bor,
stosowany w napawaniu utwardzającym i zabezpieczającym przed
korozją oraz w celu ochrony przed agresywnym ścieraniem
mineralnym również w wysokich temperaturach. Drut stosowany
jest na pokrywy dużych pieców, w spiekalniach/aglomerowniach,
mieszalnikach, kruszarkach klinkierowych. Zalecana grubość
powłoki może wynosić maksymalnie 2 warstwy tj. 6mm.
W temperaturze 400˚C występuje utrata twardości o ok. 5%,
a w temperaturze 600˚C utrata twardości wynosi około 10%.
BD-2. 78

T Fe 16-70-GZ
Jest to drut proszkowy o kompozycji chemicznej zawierającej
pierwiastki: węgiel, chrom, wanad i niob. Stop przeznaczony
do ekstremalnych naprężeń wywołanych abrazją. Odsadzone
stopiwo charakteryzuje wysoka żaroodporność i żarowytrzymałość
do temperatury 500˚C. Drut stosuje się na ruszta spiekalni,
kruszarki klinkierowe, w koparkach do węgla brunatnego,
w ogniwach różnych łańcuchów itp.
.
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STOPY NA OSNOWIE KOBALTU

.

BD-2. Lit 1

T Co 2-55-CGTZ
Jest to najtwardszy z najbardziej znanych stopów na osnowie
kobaltu. Stopiwo jest odporne na ścieranie i żaroodporne. Wysoka
twardość umożliwia obróbkę jedynie poprzez szlifowanie. Stop jest
odporny na korozję i żaroodporny do 1000˚C. Produkt przeznaczony
jest do młynów żarnowych i krążnikowych, pierścieni ścieralnych
i uszczelniających oraz innych elementów ulegających ścieraniu
w przemyśle chemicznym, przy pompach solnych i ługowych.

BD-2. Lit 6
BD-2. Lit 6 LC
BD-2. Lit 6 HC

T Co 2-45-CTZ
T Co 2-40-CTZ
T Co 2-45-CTZ
Produkt stanowią stopy na osnowie kobaltu z dodatkiem węglika
chromu i wolframu. Stopy te charakteryzują się odpornością
na intensywne ścieranie i silną korozję, dużą udarnością i
odpornością na gradienty temperatur. W związku z dużą
odpornością na obciążenia dynamiczne możliwa jest obróbka
ubytkowa skrawaniem przy pomocy narzędzi z wymiennymi
płytkami ze stopów twardych. Produkty polecane do zaworów
parowych, form do prasowania na gorąco, wysokotemperaturowych
pomp na paliwo ciekłe, armatur, gniazd zaworów w silnikach
spalinowych i nożyc do kęsów.
.

BD-2. Lit 12

T Co 2-50-CTZ
Drut stanowi stop na osnowie kobaltu odporny na ścieranie,
zmiany temperatur i agresywne środowisko korozyjne.
Przeznaczony jest dla narzędzi do obróbki w przemyśle drewna
twardego, materiałów sztucznych i papierowych, do pras
ślimakowych, zaworów wentyli i świdrów ziemnych.
.

BD-2. Lit 21
T Co 1-350-CKTZ
Charakteryzuje się największą żaroodpornością i odpornością
na obciążenia dynamiczne i korozję spośród wszystkich
dostępnych stopów na osnowie kobaltu. Stopiwo poddaje się
ubytkowej obróbce wiórowej i znajduje zastosowanie
na elementach konstrukcji narażonych na korozję, wysokie
temperatury oraz naprężenia udarowe, np. przy zaworach
wylotowych, armaturze parowej i kwasowej. W czasie
eksploatacji twardość stopu wzrasta do 45HRc.
.

STOPY NA OSNOWIE NIKLU

.

BD-2. Loy CO

T Ni 2-250-CKNPTZ
Produkt stanowi odporny na wysokie temperatury stop
przeznaczony na narzędzia do pracy na gorąco. Wytworzone
warstwy wierzchnie są nadzwyczajnie ciągliwe i ulegają
utwardzaniu poprzez naprężenia udarowe do 400 HB. Proces
zachodzi bez deformacji stopiwa. CO stosuje się na matryce,
noże do cięcia na gorąco, stemple do prasowania na gorąco,
przebijaki okrągłe, kowadła do młotów, drągi do pielgrzymkowego
walcowania rur itp. Jako stop wysoce odporny na korozję
w utleniających się mediach występuje pod nazwą C4.

BD-2. Loy 520 W
T Ni 2-40-CKPTZ
Jest to drut proszkowy na osnowie niklu zawierający pierwiastki
takie jak chrom, kobalt, molibden, tytan, aluminium, wolfram.
Stop jest łatwy w obróbce, kowalny, odporny na korozję i szoki
termiczne. Polecany jest do warstw żaroodpornych w elementach
narażonych na obciążenia i naprężenia. Stop znajduje zastosowanie
np. w kowadłach do młotów, gorących formach, w młotach
kuźniczych i ostrzach wykrojników.
.
BD-2. Loy SE 21/35
BD-2. Loy SE 6/40
BD-2. Loy SE 12/50
BD-2. Loy SE 1/58

T Ni 1-35-CGTZ
T Ni 1-45-CGTZ
T Ni 1-50-CGTZ
T Ni 1-60-CGTZ
Są to stopy niklu, krzemu, chromu i boru będące odpowiednikiem
stopów na osnowie kobaltu. Odpowiadają one za twardość,
twardość w podwyższonych temperaturach, zatrzymanie korozji,
odporność na szoki termiczne i ścieranie. Stopy są wykorzystywane
w budowie armatury, silników, aparatów chemicznych oraz
w technologii jądrowej. Cechą charakterystyczną dla tych stopów
jest wysoka odporność na utleniające media, działanie agresywnych
roztworów korodujących, korozję wżerową i międzykrystaliczną.

MATERIAŁY DO NAPAWANIA NARZĘDZI PRACUJĄCYCH NA GORĄCO
Druty proszkowe serii 800 przeznaczone są do napawania matryc kuźniczych.Z tych specjalnych stopiw o odpowiednio dobranych
składach chemicznych wytwarza się warstwy odporne na szok termiczny, uderzenia i wpływ wysokiej temperatury. Zastosowanie
drutów serii 800 zdecydowanie wydłuża czas pracy matryc. W ofercie znajdują się również druty na bazie kobaltu BD-2.Li1 do BD-2.
Lit 25 jak i stale narzędziowe oznaczone symbolami WZ. Doskonale sprawdzające się przy regeneracji okrojników. Do kucia
swobodnego zaleca się stosowanie drutów na bazie niklu oznaczonych BD-2. Loy Co , BD-2.Loy 520 W

NAZWA PRODUKTU

So

(N /mm ²)

TWARDOŚĆ HRC

Ti 0,2

1200-1400

38-44

3,0

Ti 0,2

1300-1500

41-47

1,7

3,0

Ti 0,2

1400-1600

44-48,5

10,0

1,7

3,0

Ti 0,2

1600-1800

48,5-52

0,6

10,0

1,0

3,0

0,40

0,2

Ti 0,2

1800-2000

52-55

0,7

0,6

5,0

1,5

0,40

1,4

Ti 0,2

1400-1600

44-48,5

0,30

0,7

0,6

5,5

2,5

0,60

2,4

Ti 0,2

1600-1800

48,5-52

0,40

0,8

0,6

6,0

3,0

0,70

3,0

Ti 0,2

1800-2000

52-55,5

%

%

%

%

%

%

BD-2. 812

0,10

0,5

0,6

10,0

1,0

2,0

0,25

BD-2. 813

0,12

0,6

0,6

10,0

1,7

BD-2. 814

0,20

0,6

0,6

10,0

BD-2. 816

0,28

0,7

0,6

BD-2. 818

0,36

0,8

BD-2. 864

0,25

BD-2. 866
BD-2. 868

SPAWANIE ŻELIW
NiFe 36

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE

%

%

%

.
1.3912

NiFe 60/40

NiFe-CI

Drut jest stopem niklu i żelaza (Ni 36%) i służy do napawania

Drut złożony jest ze stopu niklu i żelaza (Ni 60%) dający spoiwo

żeliw, wypełniania jam skurczowych w żeliwie sferoidalnym

bogate w nikiel z wytrąconym grafitem sferoidalnym. Stop

i może łączyć się ze stalami. Stop ten ma wyjątkowo niski

stosuje się do łączenia żeliwa sferoidalnego, kowalnego

współczynnik rozszerzalności cieplnej i jest łatwy w ubytkowej

i płytkowego żeliwa szarego oraz do łączenia żeliwa ze stalą.

obróbce skrawaniem.

.

PRODUKTY Z WĘGLIKIEM WOLFRAMU
PROSZKI FTC
FTC to eutektyczna kompozycja WC i W2C. Średnia zawartość
węgla w FTC mieści się w zakresie 3,8-4,1% a fazy mogą
zawierać około 78-80% W2C oraz 20-22% WC.
Zastosowanie: Proszki FTC są zalecane do natryskiwania
cieplnego i napawania utwardzającego na powierzchnie
części maszyn i urządzeń oraz narzędzi skrawających
takich jak wiertła i korony wiertnicze, ślimaki transportujące,
rozdrabniacze, narzędzia do wiercenia głębinowego,
elementy kruszarek, mieszadeł, pił do betonu i kamienia, itp.
FTC który wykazuje co najmniej w 80% strukturę o układzie
dendrytycznym podobnym do “pióra” ma twardość w skali
makro, około 2000 HV30, mikrotwardość tego materiału
zawiera się w zakresie 2300 - 2500 HV . FTC traci przy
0.1
długotrwałym podgrzewaniu powyżej 1800°C swoją piórkową
strukturę i przez to swoją twardość

PROSZKI SFTC
SFTC sferyczne kuliste stopione cząstki węglika wolframu należą
do najtwardszych i najodporniejszych na ścieranie materiałów
stosowanych w budowie narzędzi tnących i skrawających. Ze
względu na równą kulistą formę SFTC ,cząstki te wykazują lepszą
odporność termiczną w czasie procesu napawania i zapewniają
równomierne rozmieszczenie w powłoce.
Zastosowanie: Szczególnie polecany do wykonania powłok na
elementach narażonych na extremalne obciążenia mechaniczne
jak ścieranie i tarcie.
Przy zastosowaniu metalurgicznych procesów z użyciem
proszków możliwe jest wytworzenie części o dowolnym
kształcie, które mogą zawierać twarde materiały lub diament z
metalowym spoiwem oraz FTC (wzmacnianie twardości narzędzi
diamentowych). FTC wyrównuje różnice pomiędzy twardościami
diamentu i bazy w narzędziach wiertniczych, szliﬁerskich itd.
Doskonały do narzędzi do wiercenia głębinowego, kruszarek,
mieszadeł, pił do betonu i kamienia, narzędzi tłoczonych na
gorąco, ekranów, przenośników, pił diamentowych, obudów
wytłaczarek itp.

Produkt

FTC

SFTC

Typ stopu

-

WC-W2C

WC-W2C

Parametr

Jednostka

Typowa wartość

Typowa wartość

COGÓLNIE

%

3,8 - 4,1

3,8 - 4,1

CFREI

%

0,1 maks.

0,1 maks.

O2 SIEVE RANGE

%

0,05 maks.

0,05 maks.

O2 SUB SIEVE RANGE

%

0,2 maks.

0,2 maks.

Fe

%

0,3 maks.

0,3 maks.

Co

%

0,3 maks.

0,3 maks.

Twardość

HV

2360

3000

Struktura

-

głównie “pióra

drobny

3

Gęstość

g/cm

16 - 17

16 - 17

Temp. topnienia

°C/°F

2860/5176

2860/5176

PROSZKI DO NATRYSKIWANIA PŁOMIENIOWEGO

PRODUKT

BD-3. 40 A
-106/+22

BD-3.60 A
-106/+22

BD-3.40 FTC

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY* (WAGA - %) CZYSTEGO STOPIWA I TYPOWE
ZASTOSOWANIA
Mieszanka

C

Si

B

Cr

Ni

W

-

0,35

3,8

1,6

9 - 10

Reszta

-

Niewielkie powierzchnie lub krawędzie foremników; formierstwo, przemysł szklarski
armatura, tłoki pomp, prowadnice Doskonałe do narzędzi formierskich przy
formowaniu metodą zimną oraz do stali na bazie Cr i CrNi
-

0,8 - 1

3,8

3,3

16 - 17

Reszta

TWARDOŚĆ

35-39 HRC

-

Niewielkie powierzchnie lub krawędzie foremników; formierstwo, przemysł szklarski
armatura, tłoki pomp, prowadnice Doskonałe do narzędzi formierskich przy
formowaniu metodą zimną oraz do stali na bazie Cr i CrNi
Osnowa 60

0,8 - 1

3,8

3,3

16-17

-

0,8-1

FTC 40

3,8 - 4,1

-

-

-

-

Reszta

-106/+22

56 HRC

FTC: >2360 HV0,1
BD-3.60 A:
≈ 56 HRC

Ochrona przed zużyciem mechanicznym i przed ścieraniem w wyniku działania minerałów na najbardziej narażone
elementy np. maszyn i oprzyrządowania, pomp, młynów, czy też elementów narzędzi w przemyśle ceramicznym,
narzędzi do wykonywania głębokich otworów, elementów koparek i innych części szybko zużywających się)

BD-3.50 FTC

Osnowa 50

0,8 - 1

3,8

3,3

16-17

-

0,8 - 1

FTC 50

3,8 - 4,1

-

-

-

-

Reszta

-106/+22

BD-3.60 A:
≈ 56 HRC
FTC: > 2360 HV0,1

Ochrona przed zużyciem mechanicznym i przed ścieraniem w wyniku działania minerałów na najbardziej
narażone elementy np. maszyn i oprzyrządowania, pomp, młynów, czy też elementów narzędzi w przemyśle
ceramicznym, narzędzi w przemyśle wiertniczym, elementów koparek i innych części szybko zużywających się)

BD-3.60 FTC

Osnowa 40

0,8 - 1

3,8

3,3

16 - 17

-

0,8 - 1

FTC 60

3,8 - 4,1

-

-

-

-

Reszta

-106/+22

BD-3.60 A:
≈ 56 HRC
FTC: ≈ 2360 HV0,1

Ochrona przed zużyciem mechanicznym i przed ścieraniem w wyniku działania minerałów na najbardziej
narażone elementy np. maszyn i oprzyrządowania, pomp, młynów, czy też elementów narzędzi w przemyśle
ceramicznym, narzędzi w przemyśle wiertniczym, elementów koparek i innych części szybko zużywających się)

BD-3.75 FTC

Osnowa 25

0,8 - 1

3,8

3,3

16 - 17

-

0,8 - 1

FTC 75

3,8 - 4,1

-

-

-

-

Reszta

-106/+22

BD-3.60 A:
≈ 56 HRC
FTC: ≈ 2,360 HV0,1

Ochrona przed zużyciem mechanicznym i przed ścieraniem w wyniku działania minerałów na najbardziej
narażone elementy np. maszyn i oprzyrządowania, pomp, młynów, czy też elementów narzędzi w przemyśle
ceramicznym, narzędzi w przemyśle wiertniczym, elementów koparek i innych części szybko zużywających się)

BD-3.80 FTC

Osnowa 20

0,8 - 1

3,8

3,3

16 - 17

-

0,8 - 1

FTC 80

3,8 - 4,1

-

-

-

-

Reszta

-106/+22

Ochrona przed zużyciem mechanicznym i przed ścieraniem w wyniku działania minerałów na najbardziej
narażone elementy np. maszyn i oprzyrządowania, pomp, młynów, czy też elementów narzędzi w przemyśle
ceramicznym, narzędzi w przemyśle wiertniczym, elementów koparek i innych części szybko zużywających się)

BD-3.60 A:
≈ 56 HRC
FTC: > 2360 HV0,1

TYPOWE CECHY
Doskonałe właściwości ślizgowe w
stosunku do stali o wysokim współczynniku
wytrzymałości i tworzyw sztucznych
Odporność na rdzę i kwasy, kawitację i
erozję
Wysoka odporność na ścieranie oraz na
temperaturę do 550 °C
Doskonałe właściwości ślizgowe w
stosunku do stali o wysokim współczynniku
wytrzymałości i tworzyw sztucznych
Odporność na rdzę i kwasy
Odporność na kawitację i erozję
Wysoka odporność na ścieranie oraz na
temperaturę do 550 °C

Doskonałe właściwości ślizgowe
w stosunku do stali o wysokim
współczynniku wytrzymałości i tworzyw
sztucznych
Odporność na rdzę i kwasy
Odporność na kawitację i erozję
Wysoka odporność na ścieranie oraz na
temperaturę do 550 °C

Doskonałe właściwości ślizgowe
w stosunku do stali o wysokim
współczynniku wytrzymałości i tworzyw
sztucznych
Odporność na rdzę i kwasy
Odporność na kawitację i erozję
Wysoka odporność na ścieranie oraz na
temperaturę do 550 °C

Doskonałe właściwości ślizgowe
w stosunku do stali o wysokim
współczynniku wytrzymałości i tworzyw
sztucznych
Odporność na rdzę i kwasy
Odporność na kawitację i erozję
Wysoka odporność na ścieranie oraz na
temperaturę do 550 °C

Doskonałe właściwości ślizgowe
w stosunku do stali o wysokim
współczynniku wytrzymałości i tworzyw
sztucznych
Odporność na rdzę i kwasy
Odporność na kawitację i erozję
Wysoka odporność na ścieranie oraz na
temperaturę do 550 °C

Doskonałe właściwości ślizgowe
w stosunku do stali o wysokim
współczynniku wytrzymałości i tworzyw
sztucznych
Odporność na rdzę i kwasy
Odporność na kawitację i erozję
Wysoka odporność na ścieranie oraz na
temperaturę do 550 °C

DRUTY ZAWIERAJĄCE WĘGLIK WOLFRAMU
PRODUKT
DIN EN 14700
DIN 8555

SKŁAD I TYPOWE ZASTOSOWANIA

BD-2.OA

Osnowa stopu Fe z zawartością FTC (50 - 62%)

T Fe20
MF 21-65GZ

Górnictwo, kamieniarstwo, wiertnictwo, i inne

BD-2.NICRW Osnowa stopu NiCr z zawartością FTC (50 - 62%)
T Fe20
MF 21-65GZ

Narzędzia w przemyśle wiertniczym oraz elementy ferrytyczne i
austenityczne w przemyśle chemicznym i spożywczym

BD-2.NIFD

Osnowa stopu Ni z zawartością FTC (50 - 62%)

T Ni20
MF 21-55-CGTZ

Narzędzia w przemyśle wiertniczym oraz elementy ferrytyczne i
austenityczne w przemyśle chemicznym i spożywczym

BD-2.NIFD PLUS

Osnowa stopu Ni z zawartością SFTC (50 - 63%)

T Ni20
MF21-55-CGZ

Narzędzia w przemyśle wiertniczym oraz elementy ferrytyczne i
austenityczne w przemyśle chemicznym i spożywczym

BD-2.NI2

Osnowa stopu Ni z zawartością FTC (50 - 62%)i węglikami stopowymi

T Ni20
MF21-55-CGZ

Narzędzia w przemyśle wiertniczym, górniczym, ceramicznym oraz
elementy ferrytyczne i austenityczne w przemyśle chemicznym i
spożywczym

BD-2.NI2 PLUS

Osnowa stopu Ni z zawartością SFTC (50 - 62%)i węglikami stopowymi

T Ni20
MF21-55-CGZ

Narzędzia w przemyśle wiertniczym, górniczym, ceramicznym oraz
elementy ferrytyczne i austenityczne w przemyśle chemicznym i
spożywczym

BD-2.773

Osnowa stopu NiCr z zawartością DNK 1.3 (50 - 62%)

T Ni20
MF 21-55-CGZ

Ochrona powierzchni przed ekstremalnie silnym ścieraniem
abrazyjnym i działaniem korozji

BD-2.774

Osnowa stopu Co z zawartością DNK 1.3 (50 - 62%)

T Ni20
MF 21-55-CGZ

Ochrona powierzchni przed ekstremalnie silnym ścieraniem
abrazyjnym i działaniem korozji

BD-2.778

Osnowa stopu NiFe z zawartością FTC (50 - 62%)

T Ni20
MF 21-55-CGZ

Ochrona powierzchni przed ekstremalnie silnym ścieraniem
abrazyjnym i działaniem korozji

BD-2.779

Osnowa stopu Ni z zawartością MCWC (50 - 62%)

T Ni20
MF21-55-CGZ

Ochrona powierzchni przed ekstremalnie silnym ścieraniem
abrazyjnym i działaniem korozji

BD-2.780

Osnowa stopu NiFe z zawartością MCWC (50 - 62%)

T Ni20
MF 21-55-CGZ

Ochrona powierzchni przed ekstremalnie silnym ścieraniem
abrazyjnym i działaniem korozji

BD-2.789

Osnowa stopu Ni z zawartością DNK 1.3 (50 - 62%)

T Ni20
MF 21-55-CGZ

Ochrona powierzchni przed ekstremalnie silnym ścieraniem
abrazyjnym i działaniem korozji

TWARDOŚĆ
FTC: ≈ 2360 HV0,1
Stopiwo:
64-66 HRC1. warstwa
66-68 HRC2. warstwa

FTC: ≈ 2360 HV0,1
Osnowa: 490-540 HV 0,1

TYPOWE CECHY
Elektroda rdzeniowa do półautomatycznego
napawania
Stopiwo odporne na ekstremalnie silne
oddziaływanie czynników ścierających
Drut rdzeniowy do napawania ekstremalnie
odpornych warstw
Doskonała odporność termiczna i antykorozyjna
Stopiwo ścieralne jedynie w ekstremalnych
warunkach

FTC: ≈ 2360 HV0,1

Drut rdzeniowy do napawania ekstremalnie
odpornych warstw
Doskonała odporność termiczna i antykorozyjna
Stopiwo ścieralne jedynie w ekstremalnych
warunkach

SFTC: ≈ 3000 HV0,1

Podobny do BD-2.NIFD, wypełniony jednak
sferycznym węglikiem wolframu

FTC: ≈ 2360 HV0,1
Osnowa:
≈ 450-480 HV0,1
Węgliki stopowe:
≈ 2900 HV0,1

Doskonała odporność termiczna i
antykorozyjna
W porównaniu z BD-2.NIFD jeszcze większa
odporność na abrazję

SFTC: ≈3,000 HV 0,1
Osnowa:
≈ 450-480 HV
0,1
Sonderkarbide:
≈ 2900 HV 0,1

Podobny do BD-2.NI2, wypełniony jednak
sferycznym węglikiem wolframu

DNK 1,3: >1950 HV0,5
Osnowa: 490-540 HV 0,1

Doskonała ochrona antykorozyjna w przypadku
oddziaływania czynników zawierających chlorki

DNK 1,3: >1950 HV0,5 Doskonała ochrona antykorozyjna w przypadku
Osnowa: 450-480 HV 0,1 oddziaływania czynników zawierających chlorki

FTC:≈ 2360 HV 0,1
Osnowa: 490-540 HV 0,1

Niska temperatura topnienia
Gładka i czysta powierzchnia
Wysoka oporność na działanie czynników
wywołujących korozję

MCWC: >1630 HV0,1
Osnowa: 490-540 HV 0,1

Niska temperatura topnienia
Gładka i czysta powierzchnia

MCWC: >2000 HV0,1
Osnowa:
490-540 HV0,1

DNK 1,3: >1950 HV0,5
Osnowa:
450-480 HV0,1

Niska temperatura topnienia
Gładka i czysta powierzchnia
Wysoka oporność na działanie czynników
wywołujących korozję

Doskonała ochrona antykorozyjna w przypadku
oddziaływania czynników zawierających chlorki

WĘGLIK WOLFRAMU I JEGO FORMY
PAŁECZKI, PRĘTY, ŻYŁKI

PRODUKT
DIN EN 14700
DIN 8555

BD-4.A

Baza Ni

Baza Fe

T Fe20
G21-GF-55-CG

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY I TYPOWE ZASTOSOWANIA
Na baza Fe z zawartością FTC

Narzędzia i elementy maszyn

BD-4.A PLUS

Na bazie Fe z zawartością SFTC

T Fe20
G21-GF-55-CG

Narzędzia i elementy maszyn

BD-4.E

Na baza Fe z zawartością FTC

E Fe20
E21-GF-UM-60-CG

Nanoszenie warstw ochronnych na narzędzia i elementy maszyn w górnictwie,
przemyśle drogowym, budownictwie lądowym ziemnym i podziemnym, przemyśle
wiertniczym

BD-4.E PLUS

Na bazie Fe z zawartością SFTC

E Fe20
E21-GF-UM-60-CG

Nanoszenie warstw ochronnych na narzędzia i elementy maszyn w górnictwie,
przemyśle drogowym, budownictwie lądowym ziemnym i podziemnym, przemyśle
wiertniczym

BD-4.B

Na bazie NiCrBSi z zawartością FTC

T Ni20
G21-UM-55-CG

Napawanie warstw chroniących przed abrazją oraz w pewnych warunkach przed korozją, np. na elementach
żeliwnych, na stali ferrtycznej i austenitycznej, na łopatkach mieszaczy, instalacjach uzdatniania piasku
formierskiego, zaworach pomp, podajnikach ślimakowych, na elementach maszyn stosowanych w wiertnictwie

BD-4.BK

Na bazie NiCrBSi z zawartością SFTC

T Ni20
G21-UM-55-CG

Napawanie warstw chroniących przed abrazją oraz w pewnych warunkach przed korozją, np. na elementach
żeliwnych, na stali ferrtycznej i austenitycznej, na łopatkach mieszaczy, instalacjach uzdatniania piasku
formierskiego, zaworach pomp, podajnikach ślimakowych, na elementach maszyn stosowanych w wiertnictwie

BD-4.NIA

Na bazie NiCrBSi z zawartością FTC

T Ni20
G21-GF-55-CG

Łopatki mieszaczy, instalacje uzdatniania piasku formierskiego, zawory pomp szlamu, podajniki
ślimakowe, elementy maszyn stosowanych w wiertnictwie, napawanie warstw antykorozyjnych
odpornych na ekstremalnie silne oddziaływanie czynników ścierających w przemyśle chemicznym

BD-4.NIA PLUS

Na bazie NiCrBSi z zawartością SFTC

T Ni20
G21-GF-55-CG

Łopatki mieszaczy, instalacje uzdatniania piasku formierskiego, zawory pomp szlamu, podajniki
ślimakowe, elementy maszyn stosowanych w wiertnictwie, napawanie warstw antykorozyjnych
odpornych na ekstremalnie silne oddziaływanie czynników ścierających w przemyśle chemicznym

TWARDOŚĆ

TYPOWE CECHY

FTC: >2360 HV0.1
Twardość stopiwa:
≈ 55 HRC

Opancerzenie stali niestopowej i
niskostopowej

SFTC: ≈3000 HV0.1
Twardość stopiwa:
≈ 55 HRC

Podobny do BD-4.A, wypełniony
jednak sferycznym węglikiem
wolframu

Twardość stopiwa:
55-58 HRC

Zanurzeniowa elektroda rurkowa
do nanoszenia warstw na
pancerzach ze stali niestopowej i
niskostopowej z zastosowaniem
łuku elektrycznego

Twardość stopiwa:
>58 HRC

Podobny do BD-4.E, wypełniony
jednak sferycznym węglikiem
wolframu

FTC: >2360 HV0.1
NiCrBSi-Stop:
≈ 420 - 450 HV0.1

Elastyczny, podatny na wyginanie
drut spawalniczy

SFTC: ≈3000 HV0.1

Podobny do BD-4.B, wypełniony
jednak sferycznym węglikiem
wolframu

FTC: >2360 HV0.1

Drut spawalniczy o dużej
wytrzymałości na abrazję
Wysoka odporność osnowy
stopu na kwasy, ługi i inne
czynniki wywołujące korozję

SFTC: ≈3000 HV0.1

Podobny do BD-4.NIA,
wypełniony jednak sferycznym
węglikiem wolframu

WĘGLIK WOLFRAMU I JEGO FORMY
PAŁECZKI, PRĘTY, ŻYŁKI
PRODUKT

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY I TYPOWE ZASTOSOWANIA

Baza Ni

DIN EN 14700
DIN 8555

BD-4.NI3

Na bazie Ni z zawartością FTC i węglików wolframu

T Ni20
MF21-55-CGZ

Łopatki mieszaczy, instalacje uzdatniania piasku formierskiego, zawory pomp szlamu, podajniki ślimakowe,
tarcze mielące, elementy maszyn stosowanych w wiertnictwie i górnictwie, napawanie warstw antykorozyjnych
odpornych na ekstremalnie silne oddziaływanie czynników ścierających w przemyśle chemicznym

BD-4.NI3 PLUS

Na bazie Ni z zawartością SFTC i węglików karbidu

TWARDOŚĆ

TYPOWE CECHY

FTC: >2360 HV0.1
Osnowa: 480520 HV0.1
węgliki stopowe:
≈2900 HV0.1

Elektroda prętowa o doskonałej
odporności na abrazję.
Doskonała odporność termiczna
i antykorozyjna

T Ni20
MF21-55-CGZ

SFTC: ≈ 3,000 HV0.1
Osnowa:
450-480 HV0.1
Instalacje uzdatniania piasku formierskiego, zawory pomp szlamu, podajniki ślimakowe, tarcze mielące,
węgliki stopowe:
stabilizatory, elementy maszyn stosowanych w wiertnictwie i górnictwie, napawanie warstw antykorozyjnych
≈2900 HV0.1

BD-4.NISE

Na bazie Ni z zawartością FTC

E Ni20
E21-GF-UM-60CGZ

BD-4.NISE PLUS
E Ni20
E21-UM-60-CGZ

Podobny do BD-4.NI3,
wypełniony jednak sferycznym
węglikiem wolframu

odpornych na ekstremalnie silne oddziaływanie czynników ścierających w przemyśle chemicznym

Napawanie na stali, elementach żeliwnych narzędzi, stopach niklu i stalach nierdzewnych
(Łopatki mieszaczy, instalacje uzdatniania piasku formierskiego, zawory pomp szlamu, podajniki
ślimakowe, tarcze mielące, stabilizatory, elementy maszyn stosowanych w wiertnictwie)

FTC: ≈2360 HV0.1
Ni-Osnowa: ≈ 480520 HV0.1

Elektroda prętowa ze
specjalnego twardego stopu
W-Ni
Doskonała odporności na
abrazję. Doskonała odporność
termiczna i antykorozyjna

SFTC: ≈3000 HV0.1

Podobny do BD-4.NISE,
wypełniony jednak sferycznym
węglikiem wolframu

Na bazie Ni z zawartością SFTC
Napawanie na stali, elementach żeliwnych narzędzi, stopach niklu i stalach nierdzewnych (Łopatki mieszaczy,
instalacje uzdatniania piasku formierskiego, zawory pomp szlamu, podajniki ślimakowe, tarcze mielące,
stabilizatory, elementy maszyn stosowanych w wiertnictwie)

Stop specjalny

Osnowa stopu Cu-Ni-Zn z grubymi ziarnami metalu
BD-4.CS

-

Równomierne ułożenie twardych
ziaren metalu w osnowie stopu

-

Pręty niklowo - brązowe z
zawartością10% niklu do
lutowania z zastosowaniem
palników gazowych

Szczególne zastosowanie w przemyśle wiertniczym, np. opancerzenie głowic wierteł,
frezarek czołowych, sześciokątnych ostrzy różnego typu maszyn tnących

BD-4.
TINNINGRODS

BD-4.FTC
Fused Tungsten
Carbide

BD-4.SFTC
Spherical Fused
Tungsten Carbide

Pręty niklowo - brązowe
Powłoki na częściach maszyn wiertniczych stosowanych przy wydobyciu ropy
naftowej i gazu ziemnego w połączeniu z BD-4.CS
WC-W2C
≈2360 HV0.1

Opancerzenia powierzchni
podlegających ekstremalnie
wysokim obciążeniom
mechanicznym (abrazja, tarcie)

≈3000 HV0.1

Opancerzenia powierzchni
podlegających ekstremalnie
wysokim obciążeniom
mechanicznym (abrazja, tarcie)

Narzędzia w przemyśle wiertniczym, żerdzie wiertnicze, kruszarki, mieszacze, piły do
betonu i skał, podajniki ślimakowe, obudowy pras ślimakowych
WC-W2C
Narzędzia w przemyśle wiertniczym, żerdzie wiertnicze, kruszarki, mieszacze, piły do
betonu i skał, podajniki ślimakowe, obudowy pras ślimakowych

Węglik wolframu

WC-Co 92/8
BD-4.DN 3.0

2400 - 2550 HV0.1

Stop WC-Co o wysokiej
odporności na ścieranie
Na bazie „nano” - WC

1950 - 2050 HV0.1

Stop WC-Co z drobnym WC
Doskonała odporność termiczna
i antykorozyjna

Górnictwo, narzędzia specjalne w przemyśle wiertniczym

WC-Co 94/6
BD-4.DNK
1.3
Górnictwo, narzędzia specjalne w przemyśle wiertniczym

Monokrystaliczny węglik wolframu z zawartością C (6,12%)
BD-4.MCTC

1600 HV0.1

Napawanie plazmowe PTA na częściach szybko zużywających się

Przerywany węglik wolframu z zawartością CO (6-10%)
BD-4.WC IV

1500 - 1800 HV0.1

Górnictwo, wiertnictwo, elementy łączące w przemyśle naftowym

Doskonała odporność na
ścieranie
Doskonała stabilność termiczna
Mniejsza twardość niż w
przypadku FTC/SFTC

Wysoka odporność na ścieranie
Stosowane z powodzeniem przy
produkcji elementów narzędzi
tnących

PROSZKI DO NAPAWANIA PTA
PRODUKT
BD-3.33-PTA
BD-3.38-PTA
BD-3.54-PTA
BD-3.55-PTA
BD-3.56-PTA
BD-3.57-PTA
BD-3.58-PTA
BD-3.59-PTA

Si
4,1

Mn
-

Cr
6

B
1

<0,1

2,5-3,5

-

6

1,8-2,4

0,5-0,7 3,5-4,5
0,4-0,6 3,5-4,5

7,5

1,8

0,9-1,1

4

-

15-17

3,2

0,75

4,3

-

15

3,1

<0,1

3

-

-

3

<0,1

3

-

-

3

<0,1

3

0,25

3,2

0,75

4,3

0,4

,0,1

0,02

3
3

-

7,5

1,8

baza

NiSf-węglik, mieszanka
3,1 baza
15
NiSf-węglik, mieszanka

-

15-lip

3

baza

-

-

3

baza

+
-

-

-

-

<3

-

-

-

-

3

70% matrix +30% FTC
<4 Cu:2-3

-

-

<4

-

-

-

-

-

<4

-

-

-

-

-

<4

-

-

-

-

-

<4

-

-

-

-

-

<2

-

-

-

-

-

<2

-

-

-

-

-

-

BD-3,59-PTA: 40%, FTC: 60%
<2
BD-3,59-PTA: 40%, FTC: 60%
<2,5
-

-

-

BD-3,56-PTA: 40%, FTC: 60%
<4
BD-3,58-PTA: 40%, FTC: 60%

-

-

-

-

Specjalne węglikin: 10-15%
<2
-

-

-

-

<4

-

BD-3,59-PTA: 35-40%, FTC: 56-60%
Specjalne węgliki 6-8%

baza

-

-

-

-

-

<2

-

BD-3,59-PTA: 35-40%, SFTC: 56-60%
Specjalne węgliki 6-8%

-

-

3

baza

-

-

-

-

-

<0,1

3

-

-

3

baza

-

-

-

-

-

<0,1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<45

-

-

-

-

-

-

<4

-

-

-

-

-

-

BD-3,57-PTA: 40%, FTC: 60%
<4
BD-3,33-PTA: 40%, MWC: 60%
<4
-

-

-

-

NiSf-węglik, mieszanka

-

-

3

baza

NiSf-węglik, mieszanka
20-24

<0,1

<0,1

3

-

-

3,5

baza

NiSf-węglik, mieszanka

-

-

3

<45
BD-3,77-PTA: 40%, FTC: 60%
<45

BD-3,77-PTA: 40%, SFTC: 60%
<45
BD-3,77-PTA: 40%, MCWC: 60%

-

-

-

<5

-

-

15-17

3,2

baza

NiSf-węglik, mieszanka

-

4,1

0,75

4,3

-

6

1

baza

NiSf-węglik, mieszanka

-

15

3,1

baza

NiSf-węglik, mieszanka
<0,1

3

-

-

3

baza

0,4

-

15-16 14-15

-

1,2

-

-

-

6-7

18-19

9

-

-

3,2

-

7,5

1,8

baza

NiSf-węglik, mieszanka

-

-

baza

-

-

-

-

-

baza

-

40% martix, 60% granulat WC-Co 94-6

FeCr - węgliki, mieszanka
0,25

-

40% martix, 60% granulat WC-Co 94-6

FeCr - węgliki, mieszanka
<0,1

BD-3,58-PTA: 40%, MWC: 60%
<2
BD-3,59-PTA: 40%, Speccjalne węgliki

NiSf-węglik, mieszanka

BD-3.108-PTA

polecany dla przemysłu
szklanego, 6% Cr

40

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie
oraz korozję

50-55

-

-

<4

-

40% martix, 60% granulat WC-Co 94-6

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie
oraz korozję
Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie
oraz korozję

40

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, niski współczynnik
tarcia

58-60

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, niski współczynnik
tarcia

50-52

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, niski współczynnik
tarcia

50-52

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, bez zawartości Cr
Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, wysoka zawartość
węglików wolframu

45
52

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, wysoka
zawartość sferycznych stapianych
węglików wolframu
Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, wysoka
zawartość stapianych
węglików wolframu
Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, wysoka
zawartość stapianych
węglików wolframu

50

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, <15%
specjalnych węglików

50

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, <8%
specjalnych węglików

50
50-55

50-55

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, wysoka
zawartość sferycznych stapianych
węglików wolframuoraz ,8%
specjalnych węglików
Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, wysoka zawartość
stapianych węglików wolframu
Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, wysoka zawartość
sferycznych stapianych węglików
wolframu
Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, wysoka zawartość
sferycznych stapianych węglików
wolframu

50

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję,
<10% specjalnych węglików

50-55

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję,

58-60

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, wysoka zawartość
stapianych węglików wolframu

Matrix: 40% FTC: 50% specjalne węgliki

baza

OPIS

33

-

Stop Ni
4

HRC

56-61
-

Stop NiSF
baza Stop NiSF
baza Stop NiSF
baza Stop NiSF
baza Stop NiSF
baza baza

Fe
<3

NiSf-węglik, mieszanka

BD-3.85-PTA

BD-3.110-PTA

3

W
-

3

0,9-1,1

BD-3.109-PTA

-

V
-

<0,1

BD-3.79-PTA

BD-3.93-PTA

-

Nb
-

NiSf-węglik, mieszanka

BD-3.74-PTA

BD-3.84-PTA

Stop NiSF
baza -

NiSf-węglik, mieszanka

BD-3.72-PTA

BD-3.77-PTA

-

NiSf-węglik, mieszanka

0,2

BD-3.73-PTA

2-4

NiSf-węglik, mieszanka

BD-3.68-PTA
BD-3.71-PTA

12-14 2,5-3,5

-

BD-3.66-PTA
BD-3.67-PTA

-

3,2

BD-3.63-PTA
BD-3.65-PTA

Ni Mo Co
baza
Stop NiSF
baza
-

NiSf-węglik, mieszanka
15-17 3-4 baza

0,25

BD-3.61-PTA
BD-3.62-PTA

SKŁADDO
CHEMICZNY
PROSZKI
NAPAWANIA PTA

C
-

33

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, wysoka zawartość
monowęglików wolframu

48-52

Odporny na wysokie
temperatury, ścieranie oraz
korozję, wysoka zawartość
monowęglików wolframu

50-52

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, wysoka
zawartość specjalnych węglików
wolframu

250 HB

Odporny na tarcie i ścieranie,
wysoka zawartosć spiekanych
WC-Co

170 HB

Odporny na tarcie i ścieranie,
wysoka zawartosć spiekanych
WC-Co

40

Odporny na tarcie i ścieranie,
wysoka zawartość
spiekanych WC-Co

PROSZKI DO NAPAWANIA PTA I LASEROWEGO
PRODUKT
BD-3.401-PTA
BD-3.411-PTA
BD-3.470-PTA
BD-3.505-PTA
BD-3.506-PTA
BD-3.507-PTA
BD-3.516-PTA
BD-3.520-PTA

C
<0,1

Si
-

<0,1

-

-

BD-3.S21-PTA
BD-3.190-PTA
BD-3.114-LAS
BD-3.163-LAS
BD-3.625-LAS

20-24

-

Ni Mo
baza 8-9

Co

Nb

V

<4

3,5

<5

-

baza

<4

3,5

<7

-

3,1

-

-

-

-

0,03

-

-

18

-

<0,1

-

6-7

18-19

-

0,4

-

15-16

14-15

-

0,3

0,6

-

1

-

-

4,2

-

3,8

-

-

22

1

0,2-0,6

-

-

4-6

-

0,05

-

-

21

1,5

1,2

-

26

2,5

1,1

-

30

-

1

1,2

-

28

-

-

1,4

1,2

-

27

-

-

0,5

-

26

-

1

24-28

3-3,5

1

-

<5

<5

-

HRC

-

-

-

-

-

-

baza

13

1,5-1,8

-

-

1,3-1,8

-

-

-

-

baza

-

Specjalne węgliki: 15-18%

-

-

baza

-

Specjalne węgliki: 22-25%
3

-

Stop Fe
Stop Fe
1,2
Stop Fe
1,3
1,6
Stop Fe
7
Stop Fe
Stop Fe
1-1,6
Stop Fe
baza 9,2
Stop Ni
23
baza
Stop Co
baza
Stop Co
baza
Stop Co
<1
baza
Stop Co
1-3
5,2
baza
Stop Co
baza
3
9

NiSf-węglik, mieszanka

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, wysoka
zawartość stapianych i specjalnych
węglików wolframu

5

-

OPIS
Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, wysoka
zawartość stapianych i specjalnych
węglików wolframu

-

Specjalne węgliki: 10-11%

Stop Fe, mieszanka

11

+
-

33

Stop Fe, mieszanka

1

Fe
<5

50% matrix, 50% węgliki

borki, węgliki
1-1,25

<9
<9

W
-

50% matrix, 50% węgliki
8-9

Stop Fe
-

BD-3.S6-PTA
BD-3.S12-PTA

20-24

B
-

borki, węgliki, mieszanka
4
1

-

BD-3.F-PTA
BD-3.S1-PTA

-

3,1

BD-3.601-PTA
BD-3.625-PTA

2,75

2,5-2,8 3,5-4,5

BD-3.536-PTA
BD-3.564-PTA

SKŁADDO
CHEMICZNY
PROSZKI
NAPAWANIA PTA

Cr

Niwęgliki, mieszanka

BD-3.525-PTA
BD-3.30-PTA

Mn
-

Odporny na wysokie
temperatury oraz korozję

50-60

Odporny na silne uderzenia i
ścieranie, drobne specjalne
węgliki (10-12%)

60-62

Odporny na silne uderzenia i
ścieranie, drobne specjalne
węgliki (18%)

60-65

Odporny na silne uderzenia i
ścieranie, drobne specjalne
węgliki (20%)

-

-

-

baza

-

austenityczne stopiwo niską
zawartością C, odporny na korozję
wżerową oraz międzykrystaliczną,
temperatura maksymalna: 400°C

-

-

-

baza

-

austenityczne stopiwo niską
zawartością C oraz Mn
odporny na korozję

-

-

-

baza

-

austenityczne stopiwo niską
zawartością C oraz Mn
odporny na korozję oraz szoki
termiczne do 850°C

-

1

-

baza

47-52

-

2

2

baza

-

-

0,8

0,8

baza

-

-

0,5-1,5

-

baza

-

3,5

-

-

3

-

-

-

12

-

-

-

-

12

-

-

-

-

4,2

-

-

-

-

8

<1

-

-

-

-

-

-

-

-

12-16

5

-

BD-3,77-PTA: 40%, MCWC: 60%

58
62-64

Odporny na korozję i ścieranie

Odporny na korozję i ścieranie,
mikrostruktura drobnych
węglików
Stop FeCrC z Bi V, odporny
na ścieranie

58

Odporny na wysokie temperatury,
ścieranie oraz korozję, <15%
specjalnych węglików

210 HV

Wysoka odporność na korozję, także
w środowiskach kwasowych, odporny
na wodę morską, dobra
odporność na tarcie

42

Odporny na korozję, ścieranie
i tarcie oraz temperatury
do 950°C

55

Odporny na korozję, ścieranie
i tarcie oraz temperatury
do 750°C

42

Odporny na korozję, ścieranie
i tarcie oraz temperatury
do 750°C

46

Odporny na korozję, ścieranie
i tarcie oraz temperatury
do 750°C

23
54-58

Odporny na tarcie oraz
temperatury do 750°C, jako
warstwa buforowa dla grubych
powłok stellitowych
Odporny na korozję, wysokie
temperatury i tarcie

NiSF - węgliki, mieszanka (NiCrBSi + 65% FTC)

Odporny na korozję, wysokie
temperatury i ścieranie, wysoka
zawartość stapianych węglików
wolframu

NiSF - węgliki, mieszanka (NiCrBSi + 60% FTC)

Odporny na korozję, wysokie
temperatury i ścieranie, wysoka
zawartość sferycznych stapianych
węglików wolframu

Stop Ni (NiCrMoNb)

210 HV

Odporny na korozję także w
środowiskach kwasowych,
odporny na wodę morską,
wysoka odporność na tarcie

PŁYTY TRUDNOŚCIERALNE
Wytwarzanie płyt odbywa się przez proces spawania drutem proszkowym.
Skrajna odporność na ścieranie wynika z użycia wysokiej jakości materiałów
eksploatacyjnych: drutów proszkowych o wysokiej zawartości chromu i węgla.
Dodanie kompleksu węglików umożliwia powstawanie dużej zawartości węglików
chromu i innych węglików, dzięki czemu można uzyskać wymagane właściwości
zgodne z DIN EN 14700 (grupa 10 dawnej normy DIN 8555)
Charakterystyczne hipereutektyczny metal stopiwa do utwardzania powierzchni FeCrC
składa się z osadów dużych, pierwotnych węglików typu M C , osadzonych w osnowie
7 3
eutektycznej. Zawartość węglików pierwotnych wpływa głównie na odporność na
ścieranie i może być określona zgodnie ze wzorem Maratraya w następujący sposób:
% K = 12,33 (% C) + 0,55 (% Cr) – 15,2 %
Zwiększająca się zawartość węglików jest związana ze stałym wzrostem zawartości Cr i C.
Dzięki zastosowaniu drutów proszkowych BD - 2.56 i BD - 2.62 zawartość węglików
pierwotnych może znacznie wzrosnąć. Dodanie kompleksu węglików, np. NbC,
zwiększa wydajność w zakresie odporności płyt na ścieranie.

TYPOWY SKŁAD CHEMICZNY STOPIWA (WT.-%)
C

Si

Mn

Mo

Cr

Nb

V

W

+

Fe

MAKS.
TEMPERATURA
PRACY

960

5,4

1

0,4

-

32

-

-

-

-

równ.

≈ 350 °C

≈ 58-60 HRC

990

5,4

1,2

-

-

29

3

-

-

-

równ.

≈ 350 °C

≈ 60-63 HRC

1000

5,2

1,1

0,4

-

22

7

-

-

-

równ.

≈ 350 °C

≈ 61-63 HRC

1050

5

1

-

-

21

6

2,5

-

-

równ.

≈ 350 °C

≈ 64-68 HRC

1100

5,2

1

0,4

7

21

7

1

2

równ.

-

≈ 650 °C

≈ 63-65 HRC

1168

5

0,8

0,4

-

38

równ.

B: 2

≈ 800 °C

≈ 66-68 HRC

1175

5,2

1,2

0,6

4,5

22

równ.

-

≈ 650 °C

≈ 62-64 HRC

6,4

0,8

1,4

TWARDOŚĆ

Podane wartości są wartościami średnimi, które mogą się różnić od rzeczywistych wartości ze względu na stosowanie różnych procesów i parametrów spawalniczych.

Formy dostawy:
Płyty mogą zostać dostarczone jako
wstępnie wykończone półfabrykaty
z elementami mocującymi, otworami
lejowymi itd. Ponownie powlekanie
przeprowadza się przy użyciu podobnych
podobnych elektrod stopowych.

Materiał bazowy
(mm)

Powłoka (mm)

Razem (mm)

Waga (kg/m²)

5

3

8

62

6

4

10

78

6

5

11

85

8

5

13

100

8

8

16

125

10

8

18

140

Inne wymiary na życzenie

STRUKTURA
UKŁADU

RODZAJ ZUŻYCIA

Ciało stałe - ciało Zużycie cierne
stałe
Stałe - tarcie ciała Zużycie odbojowe
Tarcie graniczne Zużycie udarowe
Tarcie mieszane
Zużycie toczne
Zużycie cierne
b

b

Zużycie udarowo-toczne
Udar cieplny

PRZYKŁADY CZĘŚCI SKŁADOWYCH
Prowadnice, łoża tokarek

Fe1, Fe2, Fe3, Cu1

Młot kuźniczy

Fe9, Fe10, Al1, Ni2, Ni4

Dźwignia zaworu, krzywka

Fe1, Fe2, Fe3

Szyna tramwajowa, zwrotnica

Fe9, Fe10

Koło wózka zwrotnego

Fe1, Fe2, Fe3, Fe9

Szyny kolejowe

Fe1, Fe9, Fe10

Walec odlewniczy

Fe7

Rolka samotoku

Fe3, Fe6, Fe7, Fe8

Klatka walców, zwijarka

Fe3

Matryca kuźnicza

Fe3, Fe4, Fe6, Fe8, Co1, Co2, Co3, Ni2, Ni4

Zużycie udarowo-ślizgowe na zimno Nóż nożycy, krawędź tnąca
Zużycie udarowo-ślizgowe na gorąco
Ciało stałe - ciało
stałe i cząsteczki
b
Zużycie udarowo-ślizgowe

Ciało stałe
-cząsteczki
duży nacisk
powierzchniowy
i uderzenie
Ciało stałe - ciało
stałe i cząsteczki
duże ciśnienie
powierzchniowe
b

Zużycie udarowo-ślizgowe

Zużycie rowkowania

b

STOP ZGODNIE Z DIN EN 14700

Fe4, Fe5, Fe8, Co1, Co2, Co3

Nóż nożycy do cięcia na gorąco

Fe4, Fe3, Co2, Ni2, Ni4

Stempel

Fe4, Fe3, Co2, Ni2, Ni4

Kruszarka szczękowa, łamacz
Ramię bijaka
Kruszarka na zimno
Obręcz kruszarki walcowej do betonu
Pierścień młyna węgla i rudy
Ruszt paleniska
Młot młyna węglowego
Płyta trudno ścieralna

Fe6, Fe8, Fe9, Fe14
Fe6, Fe8, Fe9
Fe6, Fe8, Fe9, Fe13, Fe14, Fe15
Fe6, Fe8
Fe6, Fe8, Fe13, Fe14, Fe15, Fe16
Fe13, Fe14, Fe15
Fe8, Fe13, Fe14, Fe15
Fe-13, Fe14, Fe15

Lemiesz pługa, ostrze czerpaka

Fe15, Fe20, Ni20

Stół przepływowy, zsuwnia

Fe14, Fe15, Fe20, Ni20

Płyta trudnościeralna

Fe14, Fe15, Ni1, Ni2, Ni3, Ni4, Ni20

Wytłaczarka
Przenośnik śrubowy

Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co1-3, Cr1

Ostrze czerpaka

Fe15, Fe20, Ni20

Ząb zrywarki, spulchniarka

Fe2, Fe6, Fe8

Lemiesz pługa
Część mieszadła, dno mieszarki

Fe2, Fe6, Fe8, Fe20, Ni20
Fe6, Fe8, Fe14, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20

Matryca prasy ceglarskiej

Fe6, Fe8, Fe14, Ni1, Ni3

Część młyna, pierścień młyna

Fe14

Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20, Co2, Cr1

Zawór wielkiego pieca, zawór gazu wielkopiecowego Fe6, Fe7, Fe8

Ciało stałe
- cząsteczki i gaz

Stożek pieca, obszar ławy pieca

Fe6, Fe3, Fe8, (Fe16)

Lej samowyładowczy

Fe15, Fe16
Zużycie ziarnowo-ślizgowe (T≥500°C) Wlew pieca, osprzęt pieca
Fe7, Co1, Co2
Wentylator, łopatka wirnika, krawędź wzmacniania Fe10, Fe15, Fe16, Fe20, Ni1-4, Ni20

b

Kruszarka na zimno, skrobacz

Fe15, Fe16

Wirnik, płyta trudnościeralna

Fe14, Fe15, Fe20, Ni1, Ni3, Ni20

Dysza dozownika rurowego, płyta trudnościeralna Fe14, Fe15
Ciało stałe -ciecz
i cząsteczki

Wypłukiwanie
Erozja płynna

}b
Korozja spowodowana erozją
Ciało stałe -ciecz
b

Korozja

Prowadnik pogłębiarki, jarzmo

Fe6, Fe8

Pompa do płynu

Fe6, Fe7, Fe8, Ni1, Ni3

Części mieszalnika

Fe6, Fe7, Fe8

Śruba okrętowa

Cu1

Turbina wodna

Fe7, Cu1

Wyposażenie chemiczne

Fe7, Fe11, Fe12

Powierzchnie uszczelniające armatury

Fe7, Co1-3

kierunek zużycia

UWAGA! DOTYCZY WSZYSTKICH NASZYCH MATERIAŁÓW:
Wszystkie wymienione dane odnośnie udziału poszczególnych elementów w składach chemicznych są podawane jako wartości orientacyjne
Treść niniejszego katalogu została dokładnie dobrana, sprawdzona i edytowana, jednak mogą występować błędy w druku i pomyłki.
Dokładne atesty materiałowe dla poszczególnych produktów są dostarczone zgodnie z obowiązującymi normami.
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